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Consolidar un equip de treball per l’objectiu general per a
l’impuls i millora de les polítiques culturals.
Alinear el pla d’acció o pla de treball de la Comissió Sectorial
Cultura, amb el Pla de Treball de la Secretaria de Política
Cultura, Educació i Esports i fer que el coneixement generat
per la Comissió Sectorial sigui útil per a l’acció política dels
càrrecs electes i dels alts càrrecs d’ERC, mitjançant la participació en programes electorals, accions d’assessorament i de
formació. També en sentit invers, quan els càrrecs electes, els
alts càrrecs i l’Executiva Nacional abordin aquesta temàtica,
facilitin la capacitat d’incidència de la Sectorial en les decisions.
Generar comunicació política amb incidència en la opinió pública. Des de l’elaboració de reﬂexions i propostes i publicació en
mitjans de comunicació en format article d’opinió, ﬁns a l’organització d’activitats per compartir debats, anàlisis i propostes
amb entitats i amb la societat.
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Elaborar i fer seguiment de l’acompliment de l’apartat de
programa en els diferents processos electorals.
Fer seguiment del pla de recuperació post Covid 19 en l’àmbit
cultural en continua relació amb el sector cultural i en col·laboració amb els càrrecs electes i institucionals amb competències
en aquest àmbit.

03

Desenvolupar un pla sectorial per impulsar la cultura dins
l’etapa educativa, per incrementar els hàbits de participació i
creació cultural de la ciutadania.
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Tenir un política activa d’escolta i conversa amb els diferents
actors del sector cultural amb col·laboració amb els càrrecs
electes i institucions que actuen aquest àmbit.
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Impulsar un espai de treball amb els càrrec del món local per
impulsar les polítiques culturals.
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Assessorar els càrrecs institucionals i electes en l’activitat
relacionada amb l’àmbit cultural.
Ampliar els membres de la Comissió Sectorial amb persones
dels diferents àmbit dels sector cultural.
Implementar una política de comunicació interna amb als
membres de la Sectorial.
Organitzar Jornades per aprofundir en el coneixement del
sector cultural i afrontar-ne els reptes, així com conèixer les
millors pràctiques en política cultural, amb la participació
d’experts i actors dels sector.
Planiﬁcar una elaboració de reﬂexions i propostes que siguin
publicables als mitjans de comunicació, coordinadament amb
els càrrecs institucionals, amb la ﬁnalitat d’aconseguir
incidència en l’opinió pública.
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Crear Consell Assessor que doni suport a l’Executiva amb una
participació plural i incorporant veus externes.
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