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Aquest és el calendari previst per a la presentació de les diferents mesures incloses en aquest Pla.

2021

2022

A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D
Presentació
del Pla
Cultura als
barris i acció
comunitària
Cultura de base
i sectors
Cultures
populars
Cultura
i educació
Cultura
feminista
Cultura
i espai públic
Cultura
i drets digitals
Museus
de ciutat
Biblioteques
de Barcelona
(Pla director
2030)

Tal com s’ha explicat anteriorment, la intenció d’aquest pla és impulsar una política cultural fonamentada en els drets culturals. Per aconseguir-ho, cal, d’una
banda, reorientar les polítiques i els programes culturals que ja es desenvolupen
amb la mirada dels drets culturals i, de l’altra, impulsar nova activitat en aquells
àmbits que sigui necessari reforçar-los.
A l’hora d’afrontar la gestió del conjunt d’accions —siguin una reorientació d’activitat o noves línies d’implementació—, l’ICUB i el conjunt de l’Ajuntament de
Barcelona tenen el potencial de recursos que li són propis ja siguin humans, econòmics, patrimonials o tecnològics. L’aprovació d’aquest pla influirà en la gestió
de tots ells, implicant noves maneres de fer, d’organitzar, dissenyar i produir les
polítiques culturals de la ciutat.
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En aquest sentit, per entendre més bé la mobilització de recursos que implica
aquesta proposta estratègica i executiva, cal explicitar quins són els recursos
econòmics que es posen a disposició dels objectius plantejats i com es distribueixen.
Tot i que la presentació de cada mesura inclourà el seu corresponent pressupost,
els recursos econòmics previstos per al desplegament de les mesures anunciades sumen prop de 69 milions d’euros en tres anys (del 2021 fins al 2023).
Aquest pressupost es classifica en tres tipus de despesa diferent: la implementació estratègica extraordinària del pla, la implementació estratègica ordinària i la
inversió.
El pressupost per a l’aplicació estratègica extraordinària del pla són els
recursos destinats a actuacions especialment vinculades a aquest, ja sigui per
la seva dinamització i coordinació general com pel disseny, l’exercici de contrast
en grups de treball específics per a mesures que necessiten encara concreció,
o per desplegar l’aplicació d’algunes de les mesures. Així mateix, el pressupost
extraordinari també inclou una partida per a la comunicació i sensibilització sobre
la política de drets culturals.
Un exemple d’aplicació estratègica extraordinària pel desplegament d’activitat
directament vinculada al pla és el programa de Baixos de Protecció Oficial, que
forma part de la mesura “Cultura de base i sectors culturals” i que prové del Pla
de Barris.
El pressupost per a l’aplicació estratègica ordinària inclou els recursos
aportats per al desenvolupament de les diferents línies impulsades per l’ICUB que
ja estan en marxa —i en alguns casos de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i
Comunitats—. Com s’ha dit, aquestes línies s’inclouen al pla per aplicar la perspectiva dels drets culturals. No inclou les despeses d’estructura de la institució ni
dels diferents equipaments que gestiona la institució.
Entre aquests programes hi ha la Xarxa de Centres Cívics i el Districte Cultural,
En Residència, Cultura Viva, l’Arnau Itinerant, la Línia Cultural Rambla, la Xarxa
de Fàbriques de Creació, el Canòdrom, l’impuls de cultures populars, però també
activitats i esdeveniments com la Mercè, les biennals de Pensament i Ciència, el
Barcelona Ciutat Literària i les diferents convocatòries de subvencions promogudes per l’ICUB.
Un exemple clar d’aquesta reformulació amb mirada de drets culturals d’activitats
ordinàries de l’ICUB és el desplegament per tota la ciutat d’actes culturals inclosos en el programa de la celebració de les Festes de la Mercè.
El pressupost d’inversió indica els recursos destinats a millorar, adquirir o
rehabilitar els equipaments o espais a la ciutat per adequar-los a la pràctica
cultural que té en compte l’exercici dels drets culturals. Són canvis o millores
substancials en les infraestructures destinades a la cultura que s’executen amb
obres, rehabilitacions o adquisició d’equipament tècnic i tecnològic que facilitin
el desplegament del pla en l’aspecte físic però també pel que fa a dinàmiques
i processos. En aquest sentit, s’inclou la inversió al Canòdrom, la Casa de l’Aigua, el Museu Verdaguer, la casa i els jardins Muñoz Ramonet, La Escocesa i
la Fabra i Coats.
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PRESSUPOST
PLA DE DRETS CULTURALS

Pressupost per a
l’aplicació estratègica
(ordinari)
42.539.054 €
62%

Pressupost per a
l’aplicació
estratègica
(extraordinari)
17.197.980 €
25%

Pressupost inversió
9.050.386 €
13%

Total pressupost Pla de drets culturals
68.787.419,83 €
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