
Nosaltres, Resistents Culturals, creadores i creadors d’arts escèniques, músics, llibreres i 
llibrers, activistes d´espais interculturals, escriptores i escriptors, editores i editors, cineastes, 
actrius i actors, artistes plàstics i urbans, poetes, gestors culturals i tot tipus d´agents actius del 
món de la cultura.
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 � Als poders públics perquè no ens deixen pel camí en 
aquests moments de fragilitat social. Admetem que la 
crisi sanitària i econòmica afecta molts col·lectius. Ara 
bé, no ens hem d’oblidar que la vulnerabilitat campa 
per tot arreu. I ara més que mai, demanem que les 
ajudes a la cultura de proximitat arriben a la gent més 
vulnerable del món cultural.

 � Als agents socials perquè incorporen aquestes 
noves lluites a les seues agendes reivindicatives, 
que reconeguen la precarietat generada per aquesta 
pandèmia en forma de crisi econòmica, però també 
social i cultural. 

 � A les associacions del tercer món cultural, i als centres 
i col·lectius culturals en general, perquè arriben amb 
les seues campanyes de divulgació a la ciutadania i 
siguen la xarxa compromesa que divulgue la creativitat 
dels espais locals on es produeix cultura. 

 � A les associacions veïnals perquè aporten a les veïnes 
i veïns aquestes noves lluites i les incorporen a les 
lluites de cada barri. Elles i ells són agents directes de 
la cultura popular i necessitem els seus compromisos 
encarnats ens els barris.

 � A totes les entitats culturals públiques i privades 
-biblioteques, museus, empreses i institucions 
culturals-, perquè articulen mesures per a donar 
suport als col·lectius culturals més vulnerables.

 � Als mitjans de comunicació perquè siguen aliats i que 
amb la seua influència donen veu als espais locals de 
barri i als seus projectes culturals de proximitat.

 � I sobretot et DEMANEM A TU,

Ciutadana, ciutadà, que continues cuidant la cultura 
de proximitat al teu barri, consumint cultura d’una 

altra manera, solidària i allunyada d’un neoliberalisme 
salvatge i insostenible. No es tracta de boicotejar a ningú, 
sinó de posar en valor els nostres potencials creatius, els 
vincles i teixits socials que ha de generar la “cultura de 
proximitat”. 

No sols demanem ajuda als poders públics, que 
també, sinó que  sol·licitem a la societat sencera que 
compte amb nosaltres, i reconeguen el nostre potencial 
creatiu. 
Què volem fer, entre totes i tots i de cara al futur pròxim, 
els agents de la cultura?

 � Volem, “encendre” la cultura del País Valencià des del 
gran potencial creatiu que tenim.

 � Volem generar, comptant amb totes i tots, idees 
creatives com per exemple: espais creatius alliberats 
de massificació, espais de sostenibilitat de barri, 
vincles de “prosum” cultural de barri, bancs del 
temps “procomunals” als barris i, en el cas que 
siga necessari, caixes de resistència cultural o 
iniciatives de micromecenatges, espais “agregadors” o 
“contenidors” i moltes altres idees que sorgisquen en 
els pròxims mesos amb la col·laboració de totes i tots 
els agents culturals implicats.

 � Volem, en positiu, comptant amb totes i tots, 
“encendre” experiències de “democràcia cultural” real 
i col·laborativa on es facilite el diàleg entre diversos 
mons culturals: la gent del món del llibre amb els 
músics, els músics amb la gent d’arts escèniques, els 
cineastes amb els artistes plàstics i urbans..., Totes 
i tots, interconnectats des de les diversitats que ens 
enriqueixen.

És l´hora de pensar entrellaçadament i actuar 
localitzadament.

Totes estem en el mateix teixit social i solament amb 
este suport mutu podrem continuar avançant i il·luminant 

 #TuEncensLaCultura
Manifest col·laboratiu en suport de la  
cultura de proximitat del País Valencià

Fem una CRIDA



Entitats, col·lectius i locals coordinadors

Entitats, col·lectius i locals que donen suport

Comité Escèniques

Llibreria Ramon Llull

Productora Besa Films

Col·lectiu Ovidi  
Montllor (COM)

Associació cultural ACIO

10. Associació Professionals 
CIRC Comunitat Valenciana 
(APCCV)

Associació Professionals de 
la Dansa de la Comunitat 
Valenciana (APDCV)

Espai cultural Ca Revolta

Associació Valenciana  
de Circ

Asociación Valenciana  
de Escritores y Críticos 
Literarios (C.L.A.V.E.) 

Associació veïnal La Malva

Compañía Danza  
Inclusiva Entrelazados
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el futur amb les llums de la cultura per a aconseguir una 
societat més creativa i amb més justícia social.

 � Volem en definitiva, amb el suport del món social i 
cultural en general i de la ciutadania en particular, 
posar la cultura de proximitat al centre de la vida 
dels barris, ciutats i pobles del País Valencià i no a la 
perifèria i al marge.

El Mediterrani sempre ha sigut “focus de llum”, de 
creativitat i d’esplendor cultural. Fem de la cultura, 
ara més que mai, no un motor insostenible, sinó una 
font de futur renovable, una nova ciutat, un nou poble 
que incorpore a tots els agents culturals, de manera 
transversal, en un nou teixit que “il·lumine” aquests 
temps difícils que ens tocarà viure.

 � Volem també, amb aquest manifest dels “resistents 
culturals”, retre un homenatge a totes les persones 
majors que s’han quedat pel camí, als seus familiars 
que no han pogut acomiadar-se d’elles i d’ells,  i a les 
treballadores i treballadors sociosanitaris que han 
sigut els primers en posar les seues vides al servei 

de la gent més desprotegida. Persones que mereixen 
un recordatori lluminós com a reconeixement de les 
seus cures. Totes i tots el agents culturals implicats 
volem “encendre”, amb un “puny de llum” com a 
símbol, la cultura per a recordar-los i perquè la vida, 
després d’este patiment generalitzat, vaja germinant, 
des de les nostres poderoses resiliències i continuar 
juntes i junts el difícil camí que ara comencem després 
del llarg confinament. Un camí de distàncies socials 
necessàries que no ens faran ser més distants sinó tot 
el contrari, ens faran resistents, sense victimismes, 
alçant poc a poc el cap perquè la llum torne a 
encendre’s. 

Els agents actius de la cultura VOLEM estar present 
en l’encesa, donant, des de la nostra creativitat i la 
vulnerabilitat que ens espera estos pròxims mesos, un 
primer pas que et diga:

T’uneixes a nosaltres, als Resistents Culturals? Ens 
dones suport?

 #TuEncensLaCultura



Teatro Círculo 

Productora Amagi

Editorial Barlin

Rivendel Restobar

LARTEFACTA

Productora El Abrazo

Compañía de danza 
contemporánea National 
Choreographic

Companyia arts  
escèniques La Medusa

Companyia Teatre Corrent

Edicions Del Bullent

Revista cultural  
“Los Ojos de Hipatia” Revista cultural Mossaic

Joves Disidents

Col·lectiu d’art urbà SNC

Arts Escèniques TOTART

Companyia Nebel Teatre

Llibreria Primado

Associació cultural Kulturcrítics

La República del Lápiz Associació poètica Caudal

Asociación de bares culturales 
(ABACU)

Sala Pool Jazz

Sala KAKKERLAKKEN

Biblioteca Pública de Llíria

Espai de creació  
“A contar mentiras”.

Versonautas

Grup poètic Argila de l’Aire

Artistes signants
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Alfons Cervera, escriptor / Rosana Pastor, actriu / Ana Noguera, escriptora / Josep Pérez, músic / Miquel Llàtzer, poe-
ta / José Manuel Rambla, periodista cultural / Cofla, artista urbà / Sonia Alejo, dramaturga / José Vicente Peiró, critic 
arts escéniques / Inma Ruiz, actriu / Néstor Mir, músic / Alfred Montesinos, músic / Joanes, músic / Marco Rainieri, 
artista / Manel Àlamo, escriptor / Rafael Corberà, artista plàstic / Jaume Vidal, músic / Vicent Usó, escriptor / Núria 
Sendra, editora / Joan Sapena, ertista plàstic / Ramon Canut , músic / Ismael Guardiola, artista / Domingo Chinchilla, 
narrador oral

Si vols enviar el teu suport als “resistents culturals” per a encendre  la cultura escriu a:
cultura@intersindical.org
salacarmeteatre@gmail.com


