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La cultura ens ajuda a créixer 
col·lectiva i individualment, 
com a societat i com a per-
sones, ens obliga a res-
pectar l'altre, a col·laborar.

Amb aquesta premisa hem 
treballat durant aquests 3 
anys a l’Ajuntament. I vo-
lem seguir aprofundint 
en aquesta idea durant el 
proper mandat municipal.

Treballem per assolir un 
objectiu bàsic en tota so-
cietat: garantir l’accés 
universal a la cultura.

En aquesta línia, en aquests 
anys amb ERC al Govern mu-
nicipal al capdavant de la re-
gidoria de cultura, per exem-
ple, s’ha posat en marxa el 
blog desverncultura.wor-
dpress.com, on totes les en-
titats i persones són lliures 
d’aportar-hi contingut;  s’ha 

potenciat la col·laboració  en-
tre entitats i s’ha fomentat la 
formació dels seus membres; 
s’ha apostat per retornar 
l’esperit popular a les festes; 
han augmentat les activitats a 
l’entorn del món literari i s’ha 
dinamitzat la programació 
d’exposicions de Can Ginestar.

Queda, però, molta fei-
na per fer de cara al futur. 
Hem d’aspirar, en parau-
les de Joan Manuel Tresse-
rras, a assolir un “elitisme 
multitudinari”, que significa 
apostar clarament perquè 
les masses de gent, el po-
ble, pugui accedir al màxim 
contingut cultural possible.

Perquè ens els reptes que 
tenim per davant necessi-
tem un poble, una societat, el 
màxim de capaç possible, el 
màxim de lliure possible, que 
pugui pensar per ella mateixa 

i reptar als dictàmens de les 
èlits econòmiques i finance-
res del país.

Des d’ara mateix treballem 
en aquesta línia de futur. 
Ho  volem fer a través d’una 
aposta clara de programa-
ció cultural sorgida del poble 
i pel poble; d’una voluntat 
clara de col·laboració amb 
les entitats culturals i, en es-
pecial, amb l’Ateneu; d’una 
ampliació dels horaris dels 
equipaments cívics i cultu-
rals; d’una voluntat clara de 
rehabilitar l’espai de la Sala 
Gran de l’Ateneu; d’una apos-
ta per potenciar els valors i 
capacitats existents al poble.

La cultura, doncs, ha de guan-
yar centralitat, ha d’esdevenir 
l’eix vertebrador i la referèn-
cia del nostre poble per guan-
yar la llibertat.
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PER UN ACCÉS UNIVERSAL A LA CULTURA
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COM PUC COL·LABORAR AMB ERC?

Gairebé ho tenim a tocar. Assolir la Independència de Catalunya mai havia estat tan a prop. 
Més que mai tenim una gran responsabilitat. I aquesta responsabilitat ha de ser el màxim 
de compartida possible. Si mobilitzem tots els que ja estan convençuts, i aprofitem aquests 
mesos que venen per continuar sumant companys, veïns i coneguts al projecte comú, 
podem obtenir una victòria aclaparadora. Seguim treballant, seguim ampliant majories, i 
guanyem el futur. La democràcia és la nostra fortalesa.

A ERC Sant Just sempre estem oberts i disposats a rebre noves col·laboracions i aporta-
cions per, com dèiem, seguir sumant. Es pot fer de moltes maneres. Simplement emple-
nant una butlleta es pot ser amic o simpatitzant d’ERC. Sense cap mena de cost ni obligació 
es pot tenir veu dins del partit i rebre puntualment tota la informació de les activitats.

Els militants, per la seva banda, a canvi d’una petita quota trimestral, tenen també vot i po-
den participar activament dels diferents òrgans de discussió i direcció del partit.

Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de Facebook (www.facebook.com/
ercsantjust) o escriure’ns un correu a santjustdesvern@esquerra.org. Trobarem la mane-
ra d’ajudar-nos mútuament.

Si ho prefereixes presencialment ens podem trobar els dilluns al vespre, a partir de les 
21h, al local que tenim al carrer Raval de la Creu.


