PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El patrimoni històric, comunitat i funció social
Catalunya és un país mediterrani on la història i, per tant, el patrimoni cultural és un
element consubstancials als paisatges urbans dels seus pobles i ciutats. Una societat
més justa i integradora ha de tenir molt en compte el seu patrimoni històric, que té un
caràcter estratègic per la configuració de comunitats, per la creació d'oportunitats
laborals i d'impuls econòmic, pel seu valor educatiu i cultural i per la cohesió social
lligada a la identitat.
Del patrimoni històric, material i també immaterial, deriva els senyals d'identitat de
cada municipi o vila, que generen un sentiment de pertinença individual i col·lectiu que
ajuda a construir comunitat. La seva gestió i conservació va íntimament lligada a
desafiaments que cal afrontar com reduir els conflictes socials, la marginació i les
desigualtats econòmiques, impulsar l'educació o la salut o resoldre els problemes
mediambientals que ens afecten en l'àmbit global. No són pocs els centres històrics
que tenen problemes de mobilitat greus, alhora que espais degradats on s'acumulen
problemes socials, amb poblacions envellides o immigrants, amb habitatges amb
greus problemes de conservació i amb dificultats per la gestió de serveis públics
fonamentals.
El patrimoni té també una dimensió econòmica important lligada al sector turístic, creat
i de serveis, on els equilibris amb la població resident cal garantir-los i vetllar per la
sostenibilitat del model. Així mateix, cal tenir en compte els valors educatius culturals,
vinculats a la transmissió de coneixements, a la sensibilització sobre el valor i sentit
del patrimoni i a la seva difusió.
És per això que pels i les socialistes, la conservació del patrimoni històric i dels seus
entorns té una especial rellevància per a la cultura i pel desenvolupament d'una
societat més equitativa. El llegat del passat dels nostres pobles i ciutats, és el
dipositari de la memòria col·lectiva i un eix clau pel nostre desenvolupament present
amb la responsabilitat de mantenir-ho per les generacions futures.
1. La protecció del patrimoni històric com a element fonamental per articular ciutats
més humanes i per la seva capacitat de contribuir al desenvolupament social equitatiu.
2. Remarcar el valor social i integrador del patrimoni històric, com a epicentre per
assolir una major cohesió social en un espai que ens uneix.
3. Impulsar polítiques i accions que garanteixin la protecció dels espais patrimonials i
dels seus entorns, amb actuacions prioritàries en les urgències socials, amb la millora
de l'accessibilitat i en la sostenibilitat dels serveis i del paisatge urbà.
4. Fomentar la cooperació entre administracions i garantir la implicació i compromís
dels sectors privats en la conservació, difusió i valoració del patrimoni cultural.
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