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Els canvis de tota mena que estem vivint no permeten mantenir moltes de les con-
cepcions i idees en què es basaven les polítiques públiques construïdes al llarg de 
la segona meitat del segle XX. La política cultural n’és una. Un món, el de la cultura, 
que veu molt alterades les seves fronteres conceptuals i que, a més a més, està 
sotmesa a enormes canvis en els llenguatges i en les formes i vies de comunicar-se 
i de relacionar-se amb la ciutadania.

Barcelona no està en absolut al marge d’aquesta transformació i necessita repen-
sar tant les seves estratègies culturals com a ciutat com també les relacions amb 
l’entorn més proper i més llunyà, des de la seva conurbació metropolitana, fins a 
la resta d’Europa o del món. En aquest sentit, al novembre de 2019, en el marc 
de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament, tots els grups 
municipals van acordar —a proposició de JxCat i prec d’ERC— treballar plegats per 
tal d’establir les bases d’un Pacte per la Cultura de Barcelona, un acord que va 
propiciar l’encàrrec per part del Govern municipal de l’elaboració d’una diagnosi 
detallada de la situació dels sectors culturals a la ciutat.1 L’esclat de la crisi provo-
cada per la covid-19 el març del 2020, el confinament conseqüent i les restriccions 
degudes a la lluita contra la pandèmia que encara persisteixen van motivar la rede-
finició de l’encàrrec, per tal que els informes recollissin també els terribles efectes 
de la crisi sanitària sobre la cultura barcelonina.

Aquests informes de diagnosi han proveït un important material estadístic i con-
ceptual per poder traçar un seguit de línies de treball estratègiques. Sintetit-
zant-les, les principals propostes que en van sorgir són:

1. Ajuts per la supervivència econòmica i el manteniment de la iniciativa  
 privada (artistes, empreses i ciutadania).
2. Promoure bones pràctiques de contractació.
3. Mantenir i aprofundir en proximitat i gestió comunitària.
4. Repensar el sistema de suport al sector i avaluar.
5. Enfocament de drets culturals, ampliar públics i superar desigualtats.
6. Transformar la governança i la gestió.
7. Donar centralitat a la cultura en el projecte de ciutat.
8. Afavorir la internacionalització i la projecció exterior.
9. Definir les prioritats en un procés obert. 
10. Reforçar el binomi cultura-educació.
11. Reforçar la interrelació entre ciència, tecnologia i Humanitats

Igualment, en aquest context pandèmic, el juliol de 2020 s’aprova el Pacte per 
Barcelona. Aquest compromís defineix diferents línies de treball en l’àmbit de la 
cultura, amb l’ambició de ser la base d’un Pacte Cultural de ciutat que aplegui els 
fonaments bàsics d’una necessària transformació de la política cultural de Barce-
lona, des del consens amb el conjunt de forces polítiques presents al consistori.

El Pacte Cultural ha de ser, per tant, un document forçosament breu i sintètic, que 
serveixi de base per al diàleg amb el Consell de Cultura de la ciutat, també amb 
els diferents sectors culturals involucrats, així com també amb la resta d’instituci-

1 — Concretament, s’han elaborat els informes d’Eurecat, 2020, Diagnosi compartida del sector cultural de la 
ciutat de Barcelona davant la crisi derivada de l’impacte de la covid-19. Estudi de la dimensió econòmica; ICC 
Consultors, 2020, La Cultura i la covid-19. Un diagnòstic compartit; 300.000km/s, 2020, Diagnosi de l’estat de 
la cultura a Barcelona. Tots aquests document són plenament consultables al web https://www.barcelona.cat/
barcelonacultura/ca/icub/estudis-i- avaluacio

https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/icub/estudis-i-avaluacio
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/icub/estudis-i-avaluacio
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/icub/estudis-i-avaluacio
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ons polítiques que hi estan implicades. Així, si en el “Pacte per Barcelona” hi ha sis 
línies d’actuació vinculades a cultura, cal que aquesta proposta de “Pacte per la 
cultura” avanci cap a propostes d’acord més específiques, sorgides del consens 
entre tots els grups municipals i que permetin acostar les polítiques culturals de 
la ciutat als nous temps que vivim, seguint les línies mestres traçades al document 
de ciutat:

— Impulsar programes específics de suport als sectors artístics.
— Consolidar el sistema de cultura de base i els equipaments de proximitat.
— Millorar el finançament i la centralitat dels grans equipaments culturals.
— Impulsar els programes d’accés a la cultura, sobretot dels sectors vulnerables.
— Donar suport estructural i financer a la consolidació i el creixement de les em-

preses i indústries culturals, amb una especial atenció al sector del llibre.
— Ampliar la dotació econòmica de la cultura, donant suport a la petició perquè el 

7 % dels fons europeus de recuperació vagin destinats a l’àmbit cultural.

D’aquesta manera, aquest Pacte vol posar les bases per a la confecció, conjunta-
ment amb el global del sector cultural de la ciutat —representat al Consell de la 
Cultura— d’una estratègia de ciutat, que pugui esdevenir, en un horitzó proper, 
un element substantiu per a la sortida de la crisi derivada de la pandèmia de la 
covid-19 que està afectant de manera molt significativa la vida cultural de la ciutat. 

1.1.  Precedents immediats
La crisi econòmica del 2008 i anys següents va deixar molt malparat el conjunt del 
sector cultural, en tots els àmbits. Es van veure afectats els vincles laborals i l’estruc-
tura dels sectors professionals, així com les aportacions de les administracions au-
tonòmica i estatal als pressupostos dels grans equipaments de la ciutat. Igualment, 
algunes de les pautes tradicionals de consum i accés a les activitats i pràctiques 
culturals van veure’s trencades. Des del 2010 fins al 2018-2019, el volum d’activitat 
cultural es va recuperar lentament, però en molts casos aquesta recuperació es 
sostenia en base al gran increment del turisme i dels visitants en general a la ciutat. 
D’alguna manera, aquest fet maquilla o amaga els factors més profunds i estruc-
turals que la crisis del 2008 i el canvi digital havien produït i que ara, amb la crisi 
sanitària de la covid-19, han ressorgit amb més cruesa.2

Tot plegat fa evident que avui no podem simplement seguir fent cultura, finan-
çant-la i practicant-la com fèiem ara fa deu o quinze anys. Cal repensar la pròpia 
idea de cultura i també la política institucional que la ciutat de Barcelona ha de 
seguir els propers anys. Aquest document vol iniciar el camí per encarar aquests 
nous reptes, que de ben segur necessitaran aprofundiments i concrecions que 
caldrà desenvolupar en grups de treball específics, com ja s’apunta més endavant.

1.2.  Una nova política cultural
La cultura ha estat sempre un component que dona sentit a l’existència humana, i 

2 — Per al detall de les tendències observades, consultar l’estudi d’Eurecat, 2020. Per a la despesa pública en 
cultura, per administració i per equipaments, vegeu pp. 93-136. Per al detall sobre el consum de la despesa dels 
turistes en cultura, vegeu les pàgines 83-88. Vegeu la nota 1
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en moments com els actuals això es manifesta cada cop més de diverses maneres: 
en la necessitat d’incorporar més clarament les pràctiques artístiques en el sistema 
educatiu, en la creixent importància del coneixement en les dinàmiques d’inno-
vació o en la connexió entre els avenços científics i la vida cultural en les seves 
diverses manifestacions. Cultura i educació, cultura i tecnologia, cultura i innova-
ció, cultura i ciència, són avui nous camps en què cal aprofundir des de la política 
cultural de Barcelona. Una ciutat que té una clara fortalesa en la seva estructura de 
coneixement i recerca, i en els camps d’innovació tecnològica. Tot plegat, sense 
menystenir els sectors on sempre ha destacat la ciutat, com són el món del llibre, 
l’àmbit musical, les arts escèniques, les arts visuals, el món de les arts de carrer i el 
conjunt d’indústries creatives, per assenyalar-ne només algunes.

La cultura com a necessitat bàsica, com a dret fonamental en les seves diferents 
manifestacions. La cultura que s’afegeix així als grans pilars del benestar del segle 
XX: salut i educació, com un component fonamental de les necessitats bàsiques. 
Una cultura que relaciona identitat (individual i col·lectiva), aspiracions (immedi-
ates i de futur), gaudir (emocions, sentiments, coneixement) i coneixement (refle-
xió, crítica). Una cultura que genera oportunitats, defensa llibertats i és garantia 
d’ascensor social i d’equitat. Que dona forma, per tant, als Drets Culturals com a 
base operativa per formular mesures i polítiques de ciutat, tal com ja s’expressa 
en el Pla “Fem Cultura”, aprovat pel Plenari de l’Ajuntament l’abril de 2021. Una 
cultura, d’altra banda, cada cop més present en molts dels sectors més dinàmics 
de la vida econòmica i social d’una ciutat oberta al món i als visitants de tota 
mena, i ben connectada a la xarxa internacional de ciutats més dinàmiques i cre-
atives culturalment parlant.

1.3.  Les diferents escales i àmbits de les polítiques culturals
Barcelona té una gran densitat i un espai territorial molt limitat. Cent quilòmetres 
quadrats i 1’6 milions d’habitants. Però les seves grans institucions culturals i la 
forta dinàmica i activitat cultural serveixen i s’articulen en un espai molt més gran. 
Ens referim no només a l’àrea metropolitana i els seus 3,2 milions d’habitants, sinó 
també a la regió metropolitana (que aplega 5 milions) i, per extensió, a la resta de 
Catalunya, Amb una especial significació en el context de les realitats urbanes del 
sud d’Europa, on Barcelona també se situa com un dels referents clau d’un espai 
habitat per 14 milions de persones. 

En aquest sentit, les polítiques culturals de la ciutat, així com molts dels seus pro-
jectes i iniciatives culturals, es projecten més enllà dels límits municipals i haurien 
d’estar finançades adequadament, incorporant, com es fa en part, recursos proce-
dents de l’Àrea Metropolitana, de la Diputació, de la Generalitat i de l’Estat, i alhora 
bastir una política cultural conjunta, compartida i intermunicipal més intensa –com 
ja es fa, per exemple, en els casos de la Quinzena Metropolitana de Dansa, la Nit 
dels museus o ara en el projecte de Manifesta 2024.

Gaudir de la desitjable fortalesa a l’hora de projectar i implementar polítiques cul-
turals a escala local permetria, a més, desenvolupar una política més activa pel 
que fa a intercanvis i aprenentatges internacionals. Així, si els grans equipaments 
culturals fossin finançats de manera equilibrada pel conjunt d’administracions es-
mentades, això permetria reforçar l’impuls de les dinàmiques culturals de la ciutat 
més properes —és a dir, a districtes, barris, reforçant les dinàmiques d’hibridació 
cultural i educativa, etc.—, alhora que en permetria millorar i ampliar l’oferta.
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A partir d’aquestes consideracions generals, el que ara presentem són les línies 
generals d’aquest Pacte, sobre el qual posteriorment cal avançar i concretar ac-
cions específiques i plans de millora dins l’Horitzó 2030. Comencem doncs amb 
els apartats substantius de la política cultural a la ciutat, per després incorporar 
elements operatius que permetin avançar en els objectius fixats, tant a curt termini 
com en la línia estratègica ja apuntada.

Sense entrar en el detall dels diferents àmbits del que s’acostuma a definir com a 
“cultura”, sí que volem enumerar-ne els perfils més significatius:

— Cultures Populars, Interculturalitat
— Arts Visuals, Museus, Arquitectura, Disseny
— Media i comunicació
— Arts (performatives) escèniques, del cos, de la música
— Humanitats, escriptura, literatura
— Memòria, patrimoni, història

En aquesta primera llista, afegiríem el que entenem vincles cada cop més neces-
saris amb àmbits com ara educació, ciència o tecnologia, obrint així el ventall de 
camps de desenvolupament de la política cultural i els seus llenguatges, interacci-
ons i hibridacions.
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2.1.  Les escales culturals de Barcelona i la seva gestió pública
— La cultura a Barcelona es projecta cap a fora i cap a dins. Cal un programa d’in-

ternacionalització de la política cultural de la ciutat, que en reforci la projecció 
(amb activitats, projectes conjunts, etc.) utilitzant xarxes en què ja és present 
(CGLU, WCCF, C40...) i contribuint a construir-ne de noves, tant a escala global 
com europea.

— Donar suport a aquells projectes que tenen (o poden tenir) repercussió interna-
cional, participen en coproduccions o finançament internacional.

— Assegurar i acompanyar la presència internacional dels actors culturals: fires, 
mercats, simpòsiums, festivals o certàmens internacionals.

Propostes:
> Potenciar la cooperació i el lideratge culturals de la ciutat en l’espai del Sud 

d’Europa i en l’àmbit mediterrani (Euroregió Pirineus Mediterrània, IEMed...), 
així com aprofitar la Cimera Iberoamericana per organitzar reunions amb ciu-
tats d’Amèrica Llatina (Xarxa Buenos Aires, Bogotà, Ciudad de México...).

> Crear una comissió de seguiment amb els centres de referència de relació de 
Barcelona amb altres continents (Casa Amèrica, Casa Àsia).

> Organitzar trobada amb CGLU sobre cultura i ciència.
> Presentar projectes conjunts amb altres ciutats europees.
> Celebrar reunions periòdiques amb el cos consular.
> Traçar un diagnòstic de la presència de Barcelona a les xarxes internacionals 

de ciutats i estudiar com potenciar aquestes col·laboracions.
> Recollir el conjunt de connexions internacionals dels equipaments cultu-

rals més significatius de la ciutat. Fer un mapa i apuntar fortaleses i febleses, 
acompanyant sinèrgies per potenciar.

> Traçar una diagnosi de la presència i influència de l’activitat de la ciutat a es-
cala internacional: premis, estrenes, residències, presència mediàtica, etc.

— La dimensió cultural de la ciutat no és només local o metropolitana, sinó que 
atrau i es projecta més enllà de la seva conurbació. Això exigeix reforçar les 
capacitats de finançament i governança vinculant millor l’escala estatal i l’escala 
catalana.
> Decidir quins són els equipaments i projectes de referència en els quals cal 

revisar i construir de nou un pacte de finançament conjunt entre Estat, Gene-
ralitat, Diputació i Ajuntament.

> Renegociar —en comunicació amb la Generalitat— l’acord de capitalitat amb 
l’estat amb criteris d’equitat i vinculats al pes que la cultura representa en 
termes de creació, producció, ocupació i exportació respecte del conjunt de 
l’estat, i establir nous paràmetres de col·laboració i finançament tant per als 
centres nacionals com per al conjunt de l’activitat cultural de referència amb 
seu a Barcelona.

— Des de Barcelona es demana la creació d’un espai de pacte i treball conjunt 
amb el govern de la Generalitat i de les Diputacions per construir accions coor-
dinades i reforçar el finançament dels governs locals que avui concentren bona 
part dels recursos destinats a activitats cultural al país.
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> Crear una comissió conjunta que aplegui Generalitat, Diputació, AMB, Ajun-
tament per organitzar activitats i finançament conjunt d’especial significació i 
que es vulguin prioritzar.

— La cultura que es fa i es difon a Barcelona té un radi d’influència i de consum molt 
superior als seus 100 km2 i als seus 1,6 milions d’habitants. La seva activitat té una 
ascendència a escala estatal i, evidentment, catalana, però l’Àrea Metropolitana 
(3,5 milions d’habitants), la Regió Metropolitana (5 milions) i Catalunya en general 
(7,7 milions) són els espais culturals que cal considerar, reforçar i connectar millor. 
Amb un sentit de col·laboració i treball conjunt, sense jerarquies, construint pro-
jectes conjunts (Nit de Museus com a exemple de referència, i cal reforçar i apro-
fitar les iniciatives de Quinzena Dansa o Manifesta15, en aquesta mateixa línia).
> Posar en marxa comissions de treball conjuntes en aquesta línia abans que 

acabi el 2021.

— En l’escala infralocal, la ciutat ha de millorar i reforçar tècnicament i pressupos-
tàriament la presència, activitat i densitat de la cultura als districtes i barris de la 
ciutat. Cal aprofundir en la descentralització de l’activitat cultural i en el reconei-
xement de noves centralitats. També cal donar valor a la proximitat, distribuint 
l’oferta cultural pel conjunt del territori i reconeixent aquella cultura que neix 
per tota la ciutat, visibilitzant-la i donant-li suport perquè es pugui desenvolupar 
en les millors condicions possibles. Ens cal un pla en aquest sentit, amb calen-
dari i recursos per destinar-hi.
> Si el percentatge de recursos destinats als districtes ara és del 17 %, arribar al 

20 % el 2023, i com a horitzó al 33 % el 2030.
> Crear delegats culturals/educació/ciència a cada districte, amb doble depen-

dència Àrea-Districte.
> Potenciar els equipaments de proximitat i Incrementar la coordinació dels 

equipaments existents, públics i privats (llibreries, centres cívics, etc.) amb les 
activitats de districte i de ciutat.

> Reforçar la muntanya de Montjuïc i el sistema Rambla-Paral·lel com a eixos 
culturals de primera magnitud.

— Vincular les polítiques turístiques de ciutat amb la sostenibilitat de la seva vida 
cultural i d’un model de desenvolupament associat als valors culturals.

Referències a les altres administracions:
— Requerir la Generalitat el millorar el retorn dels ingressos de la taxa turística a la 

ciutat, per tal d’invertir en el finançament de les polítiques culturals de ciutat.
— Treballar en les mesures del pacte de cocapitalitat, que permeten destinar 20 

milions d’euros addicionals en els àmbits de cultura i ciència. 
— Establir un pla de col·laboració amb altres ciutats per compartir iniciatives con-

juntes (Diputacions, Generalitat, Estat).

2.2. Reforçar els vincles amb l’educació
— Avançar en la incorporació i plena normalització d’espais i temps dedicats a les 

arts, les experiències culturals en totes les etapes educatives (Temps d’art; EN 
RESiDÈNCiA, Cinema en curs; Tot Dansa; Espais C; Escena Pilot; +Escena...).
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> Ampliar el programa EN RESiDÈNCiA dels 24 instituts actuals als 30 instituts 
el 2023 i al 100 % del total el 2030.

> Desenvolupar dues edicions pilot del programa “Temps d’Art” fins al 2023, en 
12 escoles de primària i en 6 instituts, i ampliar fins a 60 escoles i 24 instituts 
el 2030.

> Convertir els equipaments i les sales de proximitat en l’epicentre d’un nou i 
potent programa que reforci el caràcter democràtic i educatiu de la ciutat, 
en què cada projecte, cada espai i cada institució són propostes de valor i 
formen part d’un currículum de ciutat al servei de l’educació.

—  Establir un programa conjunt amb escoles d’adults i espais de gent gran per 
reforçar la presència en aquests espais d’experiències artístiques i culturals, i 
facilitar-ne la incorporació a les activitats culturals de la ciutat (aprofitant l’ex-
periència d’Apropa, per exemple).
> Convocatòria de Programa “EN RESiDÈNCiA” per escoles d’adults i espais de 

gent gran.
> Organització amb universitats de xerrades per a gent gran, cursos, etc.
> Creació d’un “consorci” universitari que mobilitzi professors emèrits, profes-

sors d’universitat per a cicles sobre pensament i coneixement.

2.3. Reforçar els vincles amb la ciència
— Avançar en la incorporació i plena normalització d’espais i temps dedicats al 

coneixement i l’experiència científica en totes les etapes educatives (Edulab...).
> Celebrar el dia de Ciència-Dona a les escoles i als equipaments culturals (Bi-

blioteques i Centres Cívics), l’11 de febrer.
> Reforçar la Biennal i la Festa de la Ciència.
> Creació i desenvolupament de l’espai de divulgació científica a “Muñoz Ramonet”.

— Reforçar els vincles entre universitats i centres de recerca amb els equipaments 
culturals (museus, fàbriques de creació, sales de concerts, centres cívics...).
> Acords Fàbriques Creació i Universitats-Centres Recerca (que totes les fàbri-

ques de creació tinguin convenis de col·laboració amb centres de recerca o 
universitats abans d’acabar el mandat).

> Programa de Doctorats Industrials a equipaments de la ciutat i en indústries 
culturals.

> Explorar acords entre museus i centres de recerca/universitats quant a les 
seves activitats (residències, tallers...).

— Establir un programa conjunt amb escoles d’adults i espais de gent gran per 
reforçar la presència en aquests espais d’experiències artístiques i culturals i 
facilitar-ne la incorporació a les activitats de divulgació científica de la ciutat.
> Organització amb universitats de xerrades i cursos per a gent gran, etc.
> Creació d’un “consorci” universitari que mobilitzi professors emèrits, profes-

sors d’universitat per a cicles sobre pensament, coneixement, divulgació ci-
entífica (CAMU).
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— Fer de la Ciutadella del Coneixement un projecte estratègic en la capitalitat cientí-
fica de Barcelona, amb vinculació amb el territori i projecció estatal i internacional.

— Obrir les subvencions de l’àmbit de la recerca científica a la seva interrelació 
amb la recerca artística i cultural.

Referències a les altres administracions:
— Requerir al Ministeri de Cultura i a la Generalitat de Catalunya la necessitat de 

recuperar i posar en marxa el projecte de construcció de la Biblioteca Provincial 
de Barcelona.

2.4.  Repensar el govern dels grans equipaments culturals
— Dotar-los de més autonomia, però alhora buscar més transparència i rendiment 

de comptes.
— Impulsar una distribució més paritària i equilibrada de l’esforç de finançament 

entre administracions —corregint, d’aquesta manera, el desequilibri existent en 
inversions amb altres ciutats de l’Estat, potenciant sistemes de correcció com el 
desplegament del conveni de cocapitalitat.

— Establiment de plans d’actuació en l’Horitzó 2030 i de línies programàtiques 
que aportin coherència a la programació més enllà dels eventuals canvis en els 
equips directius dels equipaments.

— Reconsideració dels òrgans de govern, diferenciant espais de decisió financera 
i pressupostària, dels espais de construcció de programes i de vinculació amb 
l’entorn, on caldria més presència de la societat civil.
> Anàlisi d’òrgans de govern dels principals equipaments; composició, paritat, 

representativitat per sectors; experiències comparades.

— Reforçar el paper de lideratge i dinamització dels grans equipaments dins del 
seu entorn cultural més immediat i dins l’ecosistema de la ciutat.

2.5.  La governança i la gestió de les polítiques culturals de ciutat.
També cal analitzar si l’actual estructura de govern i gestió de la política cultural 
de la ciutat necessita una certa remodelació en la perspectiva apuntada d’acció 
immediata i en l’Horitzó 2030, tenint en compte que les dades que ens aporten 
els informes elaborats pels diferents experts posen de manifest que l’ocupació 
del sector cultural ha sofert una davallada d’un 12 % des del 2019; un 40 % dels 
ocupats no són assalariats; el consum ha caigut un 80 % als museus, un 49 % als 
centres cívics, un 68 % als grans equipaments i un 60 % als teatres. Tot plegat fa 
que, en molts casos, la davallada d’ingressos culturals superi el 50 %.

— Consell de la Cultura: reforçar el paper del seu comitè executiu, amb recursos 
que permetin desenvolupar estudis propis, consolidar el seu paper en matèria 
de consulta obligatòria pel que fa a plans i mesures de govern, anàlisi i avaluació 
de la política de subvencions. Enfortir la funció del Ple del Consell com a “àgora” 
de debat sobre les polítiques culturals de ciutat i repensar-ne la composició.

— ICUB, presentació d’una proposta de reformulació de les activitats de l’ICUB, 
analitzant els equilibris entre producció pròpia, i distribució de recursos desti-
nats a la creació en els diferents sectors d’activitat cultural.
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— Repensar els instruments i polítiques de l’ICUB en funció dels reptes identifi-
cats en els informes encarregats, amb una prioritat en l’increment i millora de 
la professionalització, una disminució de la precarietat, una diversificació del 
finançament, i suport a la creació i desenvolupament de projectes en totes les 
seves fases.

— Posar en marxa noves fórmules de col·laboració público-privada de suport a la 
vida cultural de la ciutat.

— En línies generals, i per fer front a la situació postcovid i a la recuperació de la 
vitalitat cultural de la ciutat:
>  Vetllar per una distribució territorial que incorpori criteris d’equilibri, equitat i 

democràcia cultural.
> Incrementar l’encaix de les fàbriques de creació en el conjunt de l’ecosistema 

de la ciutat.
>  Reforçar, ampliar i consolidar la xarxa de sales de proximitat.
>  Definir un Pla de Museus i una proposta de calendarització de concursos pú-

blics per cobrir les places de direcció.
>  Desenvolupar el Pla Estratègic de Centres Cívics, incrementant-ne la dimen-

sió com a centres culturals públics de proximitat.
>  Definir els projectes estratègics de ciutat, més enllà dels tradicionalment con-

siderats de capitalitat.
>  Definir el nou rol de Betevé en la visualització de la vida cultural de la ciutat.
>  Impulsar polítiques d’ampliació de les pràctiques culturals, participació i con-

sum cultural.

— Protegir i impulsar els espais i projectes independents, comunitaris i de base, 
com a agents clau en el desenvolupament de la vida cultural de la ciutat.
>  Incrementar el suport als espais i projectes de la cultura de base com a plan-

ter artístic de la ciutat, mitjançant l’assignació d’una partida pressupostària i 
d’una línia de subvencions específiques.

> Elaborar un mapa dels projectes de la cultura de base barcelonina que es 
troben en situació de vulnerabilitat i un informe jurídic i econòmic que per-
meti dissenyar una estratègia municipal per fer front, de manera efectiva, a la 
pressió immobiliària i a la resta de problemes que amenacen la continuïtat de 
molts espais de la cultura independent.

> Estimular l’obertura de noves sales i equipaments de proximitat arreu de la 
ciutat, fent-ho en col·laboració amb el teixit sociocultural existent i, en especi-
al, en aquells barris on la manca d’equipaments és més notòria.

— Estudiar les fórmules jurídiques més efectives per protegir la vida cultural com 
a bé essencial i preservar així l’activitat dels espais, establiments, plataformes i 
col·lectius culturals existents a la ciutat.

— Accelerar l’apertura de l’Oficina Ciutadana de la Cultura, com a espai físic i virtu-
al d’assessorament i acompanyament de professionals, empreses i entitats sen-
se ànim de lucre del sector cultural, per tal de facilitar-los l’accés a les línies de 
subvencions i altres recursos del conjunt d’administracions públiques.

— Dotar els serveis municipals de la màxima eficàcia i flexibilitat a l’hora de trami-
tar i facilitar ràpidament els recursos previstos per l’Ajuntament als agents de 
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l’ecosistema cultural de la ciutat, amb l’objectiu d’evitar el col·lapse econòmic 
d’empreses, entitats i professionals dels sectors creatius i culturals.

— Negociar un nou sistema d’ajuts basat en convenis triennals, que proporcioni a les 
sales de proximitat l’estabilitat necessària a l’hora de planificar la seva programació.

— Comprometre, a mig i llarg termini, fórmules d’ajut per recuperar la sostenibili-
tat d’aquells projectes i equipaments culturals fins ara viables gràcies a la seva 
elevada taxa d’autofinançament, però que, paradoxalment, han estat els més 
afectats per les mesures imprescindibles per fer front a la crisi sanitària.

— Posar a l’abast dels agents culturals de la ciutat tots els mitjans de comunicació 
que té al seu abast l’Ajuntament per tal de proporcionar-los el suport municipal 
a l’hora d’aconseguir la màxima difusió dels esdeveniments en aquest moment 
de reobertura de la temporada cultural a la ciutat.

— Connexió amb els sectors i actors de la política cultural. Consulta, formació i 
tràmits administratius. Ajuts, premis i subvencions.
> Crear delegats culturals/educació/ciència a cada districte, amb doble depen-

dència Àrea-Districte.
> Pla d’avaluació i construcció d’un sistema d’indicadors de la política cultural 

de la ciutat.
> Reforçar Observatori Polítiques Culturals, construcció indicador sintètic d’equi-

tat en cultura (semblant a nivell renda, o esperança de vida...), en coordinació 
amb el CoNCa i els gabinets tècnics de la Generalitat de Catalunya i la DIBA.

2.6.  Un marc professional a la recerca de l’estabilitat
— Fer llistat i prioritzar els sectors que necessiten amb més urgència una feina de 

planificació (circ, arts visuals, Universitat de les Arts, Cultura als Districtes, Cultu-
ra Popular...).
> Task Force sobre Universitat de les Arts a partir de l’Informe del CoNCa, col-

laborant amb la Delegada Universitats-Consell Cultura-Escoles i centres pro-
fessionals (Disseny, música, circ, teatre...).

> Debat estratègic Circ i creació espai professionalitzador i d’exhibició.

— Incrementar el compromís de l’Ajuntament amb els artistes, els creadors i els 
professionals de la cultura i amb la cultura de base de la ciutat:
> Liderar el compromís en la defensa dels artistes, creadors i professionals de 

la cultura contra la precarietat sociolaboral del món cultural, assumint des 
de l’Ajuntament -i tots els organismes culturals que en depenen- les bones 
pràctiques i propostes en l’àmbit laboral i contractual, tenint present la pers-
pectiva de gènere, i en matèria de drets d’autor que va formular el CoNCA, 
amb la col·laboració dels col·lectius i entitats professionals del sector artístic, 
en el marc de l’elaboració de l’Estatut de l’Artista.

> Incorporar aquestes bones pràctiques en tots els processos de contractació 
pública i en les bases de les convocatòries de subvencions de l’Ajuntament 
en matèria cultural, per tal que també siguin d’obligat compliment per a les 
empreses contractades i per a les entitats que obtinguin el suport municipal.

> Crear un grup de treball per impulsar l’aprovació de l’Estatut de l’Artista per 
part del Congrés dels Diputats i per vetllar perquè tant el Govern de l’Estat 
com la Generalitat de Catalunya assumeixin i implementin en el seu àmbit 
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de responsabilitat les propostes presentades pel CoNCA i les associacions 
professionals del món cultural.

> Elaborar amb urgència un cens de professionals de la cultura a la ciutat en 
col·laboració amb el Consell de la Cultura i el CoNCA, una eina indispensable 
per facilitar l’accés dels treballadors i treballadores del sector als ajuts públics 
i gestionar noves prestacions socials i laborals.

> Dur a terme, fins a la superació dels efectes de la crisi provocada per la pan-
dèmia, una campanya de comunicació integral multicanal, amb l’objectiu de 
fomentar les pràctiques, la participació i el consum cultural entre els barce-
lonins i les barcelonines, amb la implicació de l’ICUB, de Betevé i de tots 
aquells ens i organismes públics (municipals, consorciats i nacionals) que es 
consideri necessari.

— Donar suport a la consolidació i el desenvolupament de les empreses que con-
formen el teixit de l’economia cultural i creativa de la ciutat i de contribuir a la 
generació d’ocupació en els diferents sectors de la cultura:
> Crear, en coordinació amb el conjunt de polítiques de l’Ajuntament adreça-

des als sectors culturals i creatius, un programa específic dins de Barcelona 
Activa que contribueixi a aconseguir una major sostenibilitat dels projectes, 
enfortint-ne el vessant empresarial i econòmic i facilitant l’accés a noves for-
mes de finançament adequades al nivell de risc, progressivitat i oportunitats 
d’escalabilitat dels projectes culturals i creatius. Aquest programa ha d’oferir un 
acompanyament als professionals i emprenedors d’aquests sectors en totes les 
etapes de desenvolupament dels seus projectes, obrint els múltiples canals de 
col·laboració que van des de la formació i assessoria, les incubadores, les resi-
dències o el cofinançament a l’accés a fons d’inversió que afavoreixin el desen-
volupament de les seves màximes capacitats de creixement i sostenibilitat.

Referències a les altres administracions:
— Vincular la Generalitat de Catalunya a la necessitat d’elaborar un cens de crea-

dors i professionals de la creació i la cultura de Barcelona i de Catalunya.
— Instar les Corts Generals perquè aprovi la Llei de Mecenatge i l’Estatut de l’Artista.
— Impulsar conjuntament entre BCN Activa i Generalitat una oficina del SOC es-

pecialitzada en sectors creatius.
— Col·laborar amb el Centre de Desenvolupament empresarial de la Generalitat i 

BCN activa en el desenvolupament de programes de formació i professionalit-
zació dels artistes i professionals de la cultura.

— Instar les Corts Generals perquè aprovi la Llei de Mecenatge i l’Estatut de l’Artista.
— Instar el Govern de l’Estat a impulsar amb la màxima celeritat l’aprovació per 

part del Congrés dels Diputats de l’Estatut de l’Artista, un nou marc legal que, 
si ja s’hagués aprovat, hauria protegit adequadament els treballadors i treba-
lladores de la cultura, en assegurar-ne les condicions laborals, contractuals, fis-
cals... necessàries per al desenvolupament de les seves activitats.

— Instar el Govern de l’Estat a crear una renda bàsica garantida per als i les pro-
fessionals de la cultura que, a causa de la crisi de la covid-19, hagin perdut les 
seves fonts d’ingressos.

— Instar el SOC a crear una unitat especialitzada en l’ocupació dels professionals 
dels sectors culturals i creatius per tal d’afavorir, entre d’altres, la inserció laboral 
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dels emprenedors formats en els diversos programes de formació, promoció, 
tecnificació i acceleració empresarial desenvolupats per Barcelona Activa. Ge-
nerar, amb aquest objectiu, les complicitats necessàries entre el SOC i Barcelo-
na Activa per crear i consolidar estratègies d’inserció laboral en l’àmbit de les 
indústries creatives a escala local, nacional i europea.

2.7.  La digitalització del món cultural
 — Incrementar la digitalització de l’Institut de Cultura en tots els seus àmbits d’ac-

tuació i en la seva dimensió relacional amb els àmbits de la creació i la produc-
ció cultural.

— Potenciar el compromís de Betevé com a canal de difusió artística, donant su-
port als festivals audiovisuals i programació de la ciutat, i com a ens facilitador 
en la cessió de material de gravació, cofinançament de les produccions i difusió 
de la programació cultural barcelonina.

— Estudiar fórmules per a la remuneració de la cultura distribuïda en format en 
línia. Elaboració d’un informe específic sobre el tema aprofitant l’experiència 
recent d’equipaments com Auditori, Teatre Lliure, Cinemes Verdi, etc.

— Crear i impulsar una plataforma digital que garanteixi la difusió tecnològica a 
totes les produccions culturals i artístiques, mantingui obert un canal perma-
nent amb el seu públic i garanteixi la retribució dels drets d’autor al sector.

2.8.  Un enfocament divers, intercultural i amb perspectiva de gènere
— Situar la dimensió educadora i la inclusió social al centre de la definició del pro-

jecte dels grans equipaments culturals.
> Incrementar la dotació dels programes d’educació, de desenvolupament co-

munitari i d’inclusió.
> Incorporar la mirada educadora, social i inclusiva en les bases dels concursos 

de direcció artística dels grans equipaments i en tot el seu sistema de con-
tractació.

— Desenvolupar, en clau cultural, el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Barcelona, 
vetllant per l’aplicació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la vida 
cultural de la ciutat.
> Vetllar per la paritat en els òrgans de govern i les direccions dels equipa-

ments consorciats.
> Donar suport a les estructures que acompanyen i promouen el talent femení.
> Estendre l’experiència de Dones Visuals a altres sectors.
> Crear una figura de suport i acompanyament de les víctimes assetjades en 

l’àmbit cultural.

— Desenvolupar les mesures previstes al Pla de Drets Culturals de l’Ajuntament de 
Barcelona.

— Desenvolupament de Plans sectorials dins l’Horitzó 2030 i des de la perspectiva 
dels Drets Culturals, amb els diferents sectors i espais d’activitat cultural més 
necessitats d’aquesta feina de perspectiva.
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2.9.  Actius de present i de futur: joves i cultura
— Impulsar beques per a la integració de jovent en els projectes culturals més 

consolidats de la ciutat. 
— Incrementar la dimensió artística i cultural de l’actual Xarxa d’Espais Joves de 

Barcelona, apostant per la seva condició d’espais culturals.
— Augmentar la vinculació dels centres de formació artística postobligatoris al 

sistema cultural de la ciutat –tant pel que fa als existents com als futurs, com el 
projectat Campus de les Arts de la UB al Poblenou.

— Fomentar la formació i intercanvis internacionals amb un programa d’ajuts públics.
— Posar en marxa un programa internacional de residències de joves creadors a 

Barcelona, vinculat al sistema artístic i cultural de la ciutat.

Referències a les altres administracions:
— Vincular l’Institut Ramon Llull i l’Instituto Cervantes als programes de mobilitat i 

de residències internacionals de joves.
— Vincular el Departament d’Ensenyament i el d’Universitats als programes relaci-

onats amb centres de formació artística postobligatoris.
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Per tal d’aprofundir i concretar en diferents aspectes aquí només apuntats, es pro-
posa portar a terme treballs específics en els temes sobre els quals els diferents 
grups municipals coincideixin ple que fa a prioritats i necessitats de la cultura de la 
ciutat. En aquests moments s’apunten les 10 propostes següents:

> Repensar arquitectura dels grans equipaments de la ciutat (sistemes de govern 
finançament, mida, possibles aliances, etc.)

> El finançament de la cultura a la ciutat. Anàlisi dels recursos disponibles i possi-
bles aliances per establir tant institucionalment com des del punt de vista de la 
col·laboració público-privada

> Gènere i cultura a la ciutat. Interseccions i cultura
> Interculturalitat. Les cultures de la ciutat i el seu reconeixement
> La ciutat i la seva capitalitat cultural i científica. Anàlisi de vincles i possibles po-

lítiques per desenvolupar
> Per una política de patrimoni específica
> Present i futur de les indústries culturals de la ciutat
> Art, cultura i ciència. Programa d’actuacions
> Sistema educatiu i cultura. Prioritats i programa per desenvolupar
> Internacionalització cultural de la ciutat. Aliances i estratègies

El Consell de la Cultura vetllarà pel desenvolupament de les propostes del Pacte 
Cultural de Barcelona, articulant i calendaritzant debats, grups de treball i comis-
sions, en l’horitzó de 2023 (més enllà del calendari electoral municipal) i de 2030.



Ajuntament de Barcelona 
Juny de 2021
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