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Vic elaborarà
durant el 2017 el
primer pla d'acció
cultural

 El document analitzarà els equipaments
actuals i definirà les mancances



Representants de diversos equipaments culturals
de Vic, dijous, i, a baix, La Farinera Foto: A.A.
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ANNA AGUILAR - VIC

Aprofitant  el  pòsit  que  ha  deixat  la
capitalitat  cultural,  Vic  comença  a  escalfar
motors  per  elaborar  durant  el  2017  el  seu
primer  pla  d'acció  cultural  (PAC),  “una
planificació estratègica de la ciutat”, com diu
Susagna  Roura,  regidora  de  Cultura  de
l'Ajuntament  de  Vic,  per  a  una  vigència
estimada d'entre cinc i deu anys.

El  PAC,  que  es  treballarà  durant  tot  l'any
que ve, ha de substituir el  que es va fer el
2003.  “Aquell  PAC es  va  quedar  a  mitges,
amb una diagnosi  de la cultura a Vic però
sense  recomanacions  per  al  futur”  i  amb
l'agreujant que “no es pot aprofitar” i s'ha de
“començar  de  nou,  perquè,  en tretze  anys,
les coses han canviat molt”, comenta Roura.
Tretze anys enrere,  per exemple,  només hi
havia quatre centres cívics, es considerava la
Llotja  del  Blat  un  espai  expositiu  de
referència  a  la  ciutat,  encara  no  es
contemplava L'Atlàntida actual i  no s'havia
posat fil a l'agulla per fer una nova biblioteca
al sud de Vic.

El PAC serà un full de ruta, “un nou mapa
d'equipaments  culturals”.  Per  fer-lo,
s'iniciarà  un  procés  obert  a  la  participació

Representants de diversos equipaments culturals de Vic, dijous, i, a baix, La
Farinera Foto: A.A.
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ciutadana,  “amb  un  horitzó  mínim  d'un
centenar de persones que hi prendran part
activament”,  explica  Jaume  Colomer,
assessor del PAC. Es farà una invitació tant a
entitats  i  a  associacions  de  Vic  com  a
persones a títol individual. Els participants
s'organitzaran  en  grups  de  treball  per
valorar diferents ítems i dir què pensen que
caldria  millorar  o  canviar.  Amb  totes  les
aportacions,  s'elaborarà  un  esborrany,  un
document que serà encara tornat  a  revisar
per tothom qui hi  participi,  ja  que,  segons
Colomer,  el  PAC “ha de ser  la  base  de les
polítiques  culturals  de  Vic  dels  propers
anys”.

La metodologia

Tot  i  que  serà  liderat  per  la  ciutadania,
l'elaboració del nou PAC serà a càrrec d'un
equip  de  treball  de  quatre  persones,  entre
les  quals  hi  haurà  personal  del  Centre
d'Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la
Diputació de Barcelona, que assessorarà en
tot el  procés.  Jaume Colomer, assessor del
PAC,  explica  que  la  metodologia  estarà
adaptada a la singularitat de Vic i que aquest
pla  serà  “més  complet  que  altres  que
existeixen”.

Per  tal  d'ordenar,  racionalitzar,  detectar
mancances  i  repensar  què  cal  en  l'àmbit
cultural, el pla es dividirà en dues fases. La
primera consistirà a fer una diagnosi, “una
radiografia  objectiva”  a  partir  d'indicadors
estadístics  i  components  valoratius.  La
segona fase serà fer una projecció del camí
per on avançar, tant en línies estratègiques
–“perquè  aguanti  el  pes  del  temps”,  diu
Colomer–  com  també  concretant  accions.
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“Nosaltres  hi  posem  la  metodologia,  els
continguts els hi posarà Vic.” Aquests plans
solen estar fets en un termini d'entre nou i
dotze mesos. “Tenim tot un any per treballar
i  el  desembre  que  ve  esperem  poder-lo
explicar”, avança Roura.

LES FRASES

[El PAC del 2003] No es pot
aprofitar perquè, en 13
anys, les coses canvien
molt

Susagna Roura

REGIDORA DE CULTURA DE VIC

Ha de ser la base de les
polítiques culturals de Vic
dels propers anys

Nosaltres hi posem la
metodologia, els continguts
els hi posarà Vic

Jaume Colomer

ASSESSOR DEL PAC

La col·laboració d'una
dotzena d'equipaments
“Per  dibuixar  el  futur  que  volem,
disposem  de  més  d'una  dotzena
d'equipaments”,  recorda  Susagna
Roura,  regidora  de  Cultura  de  Vic.
Entre aquests hi ha l'Institut del Teatre
Osona, la biblioteca Joan Triadú, l'arxiu
municipal,  el  teatre  L'Atlàntida,  el
Museu  de  l'Art  de  la  Pell,  el  Museu
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Episcopal  de  Vic,  l'ACVicCentre  d'Arts
Contemporànies,  l'Ateneu  de  Vic,  La
Farinera  Centre  d'Arts  Visuals,  La
Central,  tots  els  centres  cívics  i  l'ETC
Espai de Teatre i Cinema.

En la presentació que es va fer dijous
del nou PAC, la regidora va remarcar el
potencial cultural de Vic. Va citar com a
exemples que un dels tres instituts del
teatre  de  Catalunya  és  a  la  capital
d'Osona  i  que  dels  vuit  centres  d'art
contemporani que hi ha al país, un és
precisament  l'ACViC,  on  es  feia  la
presentació, “un centre municipal que
molta  gent  desconeix”,  reconeixia
Roura.

El nou PAC servirà per posar sobre la
taula  l'oferta  que  ja  existeix  però
també per preveure la que pot fer falta
els propers anys. Una d'elles és la nova
biblioteca que s'ha de fer al passeig de
la  Generalitat,  1.  En  els  plans  d'acció
cultural,  aquests  equipaments  no
s'inclouen,  però  en  aquest  cas  hi
entrarà  només  de  forma  parcial,
perquè  tindrà  més  funcions  que  les
estrictament  pròpies  d'una biblioteca.
El  que  sí  tindrà  el  PAC,  segons  va
avançar  l'assessor  Jaume  Colomer,
serà  un  annex  sobre  un  pla
d'equipaments  referents  a  les  arts
escèniques  i  a  la  música.  El  cost  de
redactar el PAC serà de 15.000 euros,
totalment finançats per la Diputació.

NOTÍCIES DE ...
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