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IDEES CLAU 
 

• Hi ha dos models de política cultural, el basat en la indústria cultural 
(Departament de Cultura) i el basat en la comunitat (ICUB). El diàleg entre els 
dos models és necessari i s’haurà de veure com evolucionen. Tot i les 
coincidències, es posa l’èmfasi en diferents aspectes: 

 
 
Model Departament de Cultura 

 
• Es pensa en l’especificitat del que és públic i del que és privat. 
 
• S’atén el teixit empresarial del sector cultural català, que està format per 

35.000 empreses, la meitat de les quals són autònoms. 
 

• Es busquen eines que corresponguin millor a les necessitats dels diferents 
professionals, com les aportacions reintegrables per als grans festivals o els 
convenis triennals per als teatres. 

 
• Es concep el Departament de Cultura com un soci per pactar polítiques amb el 

sector. 
 

• Es posa l’accent en el públic, en la participació cultural. 
 

 
Model ICUB 
 

• Es fuig del model de cultura-aparador. 
 
• Es vol implicar la ciutadania en el disseny de les polítiques culturals. 

 
• S’ha de treballar la relació entre cultura i educació. Potenciar la pràctica 

artística i els estudis artístics. 
 

• S’ha de treballar el teixit cultural de base, que fornirà teatres i públics. 
 

• Es prefereix parlar no de cultura, sinó de cultures. 
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RESUM PONÈNCIA 
Xavier Fina 
Introdueix l’eix i fa un repàs de la jornada anterior.  

Primer s’ha mirat el passat i ara es mirarà el futur.  

Hi ha gent que diu que no estem en una època de canvi sinó en un canvi d’època.  

No es parla de lideratges sinó que tot ho fem entre tots. 

El paradigma de la indústria cultural ve representat pel Jordi Sellas. La Berta Sureda 
representa un altre paradigma, el del comú, el comunitari. Hi ha un èmfasi diferent. 

El diàleg entre els dos models és necessari. 

Jordi Sellas 
En primer lloc vull agrair la feina prèvia feta a Interacció per la qualitat dels articles. Seran una 
referència per entendre aquest moment. 
 
Ens sumem a la definició europea dels àmbits clàssics de la cultura, però la cultura va més 
enllà. L’administració s’ha d’adaptar a la realitat, no a la inversa. 
 
Defensem un model de cooperació que pensa per igual en els creadors i en el públic. Durant 
molts anys ens hem centrat en la producció de continguts i hem pensat poc en els ciutadans. 
 
Això es combina amb un posicionament a favor de la professionalització, no només tenint en 
compte les 36 mesures que va establir el CONCA fa 2 anys1, també estem a favor dels 
gestors culturals, responsables d’enllaçar creadors i públic. Així arribarem a àmplies capes de 
la població. Els treballadors de la cultura han d’estar recolzats i ben pagats. 
 
Cal pensar què és allò públic i què és allò privat i com millorar l’administració perquè ho faci 
millor. 
 
El 2013 vam fusionar l’antiga direcció de Cooperació (àmbit públic) amb l’ICEC (abans ICIC, 
indústries) per crear la Direcció General de Creació i Empreses Culturals. Actualment hi ha 
35.000 empreses en el sector de la cultura, la meitat de les quals són autònoms i la resta 
tenen, la majoria, 2, 3 o 4 treballadors, per tant té més sentit parlar d’empreses que 
d’indústries. 
 
Vam unir l’espai públic i el privat perquè volíem treballar de manera transversal, amb espais 
de trobada. Així, les àrees de la Direcció són: 
 

- Creació 
- Equipament i xarxes (espai públic) 
- Empreses (petita i mitjana empresa, bàsicament) 
- Mercats (punts de trobada entre programadors, com FiraTàrrega, MMVV, etc. i espai 

d’internacionalització). 
- Públics (des de 2013, entendre com funcionen les persones, abans es parlava de 

consum cultural i ara de participació cultural, entendre millor aquesta participació). 
 
Tenim 2 objectius principals:  
+ feina 
+ públics 
Totes les decisions han d’estar orientades a un d’aquests objectius. 
																																																								
1	http://www.gestorcultural.org/images/noticies/noticia1517855056.pdf	

“Es plantegen dos 
paradigmes: el de la 
indústria cultural i el 

comunitari” 

“La DGCEC uneix l’àmbit 
públic i l’àmbit privat de 

la cultura” 
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Posem com a exemple la reformulació dels ajuts en l’àmbit de les arts escèniques.  
 
Es busca l’estabilitat, que es depengui el mínim de l’administració, per això es treballa amb 
convenis pluriennals amb els teatres, en cicles de 3 anys. El repte està en els 
multidisciplinaris (l’àmbit del TNT, per entendre’ns). 
 
Berta Sureda 
Ens hem trobat amb una ciutat rica en equipaments culturals i també en gestió comunitària 
(com era el Grec en els seus orígens). 

Però també amb una certa obsessió per la marca Barcelona, per la cultura d’aparador, la 
cultura-espectacle. 

No ens agrada parlar de cultura sinó de cultures, espais d’expressió i conflicte, connectats 
amb la ciutadania. La prioritat és consolidar el teixit cultural de base, que al final nodrirà els 
teatres i els públics. 

Hi ha una gran desconnexió de la ciutadania amb la cultura, tenir un departament de públics 
és molt encertat. 

La ciutadania s’ha d’implicar en el disseny de les polítiques culturals. Gran part de l’ICUB està 
per fer cultura (Mercè), però es vol potenciar el paper de facilitador, de mediador de la cultura, 
perquè els altres facin cultura, facilitador de propostes de tercers. 

També cal treballar en cultura i educació, que la cultura entri de forma estructural en els 
programes, fa anys que ho diem però no ens en sortim. S’arriba a l’adolescència amb pocs 
elements per entendre la pràctica cultural. Hi ha programes puntuals que funcionen bé però 
no resolen la situació. S’han de treballar els ensenyaments artístics.  

L’Ajuntament ha creat l’oficina de bones pràctiques i transparència per treballar aquest tema. 
S’està treballant perquè les condicions millorin. S’han d’obrir els espais per parlar amb la gent 
de fora del sector, cal una constel·lació d’agents, una gestió comunitària de la cultura que 
inclogui la ciutadania des del minut 0 i que inclogui diferents comissions i grups de treball. 

Xavier Fina 
Estan dibuixats dos paradigmes, un paradigma més tradicional que representa el Jordi Sellas, 
amb un paper central de l’administració pública. Com es pot millorar aquest model 
socialdemòcrata? 

Jordi Sellas 
Tenim el model britànic, on es donen diners a un expert perquè faci les polítiques culturals, i 
el model americà, basat en les excepcions fiscals. El nostre és el model europeu. L’àmbit 
empresarial pot generar ingressos i pot ser que no ens necessiti, per això tenim les 
aportacions reintegrables (que actualment tenen un 89% de retorn), que la Unió Europea ha 
valorat com una de les millors pràctiques del sector. Hi ha coses que es poden fer amb les 
reintegrables i coses que no. Tenim el sector empresarialment madur dels grans festivals i 
que ara estaran recolzats per les reintegrables. La dansa contemporània necessita un altre 
tipus de suport. 

Un altre exemple de com treballem són els plans integrals. Totes les decisions que s’han pres 
han d’estar ben pactades, el Departament de Cultura és un soci. 

 

 

“La ciutadania s’ha 
d’implicar en el disseny 

de les polítiques 
culturals” 

“Les aportacions 
reintegrables es poden 
aplicar a casos com els 

dels grans festivals” 

“Cal treballar el lligam 
entre cultura i educació” 
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Berta Sureda 
El nostre document marc és l’Agenda 21 de la cultura2, que des del minut 0 insta a la 
participació. 

 

Jordi Sellas 
Per què els nòrdics tenen més interès per la clàssica? Aquí el 0,7% estudia alguna cosa 
relacionada amb la música, en aquests països el percentatge està en el 5%. Hi ha feina a fer. 
Hi ha un interès que s’ha de potenciar, tal com hem demostrat amb Escena 25. 

També hem d’augmentar l’índex de lectura, que ara és d’un 65%. 

Hi ha iniciatives boníssimes com el Municipi Lector. Els grans objectius s’han de resoldre 
mitjançant petits objectius i actuacions. 

 

 

 
 
 
  

																																																								
2	https://ca.wikipedia.org/wiki/Agenda_21_de_la_cultura	
	

“L’estudi de la música 
aquí és d’un 0,7% i el 

dels països nòrdics, d’un 
5%” 
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TORN OBERT DE PREGUNTES 

Joan Ramon Graell: sóc pobre i no puc anar al Liceu. Una solució podria ser fer menys 
produccions i més barates? 

Sergi Martínez: quan vaig llegir l’orientació estratègica de l’ICUB em va semblar que hi 
havia llocs comuns i immaduresa. 

Laura Bertran: has dir Berta que la ciutadania està desconnectada de la cultura. Ens 
expliques processos d’articulació? 

Jordi Sellas: si pensem en l’impost de l’audiovisual, això reverteix en altres àmbits i potser 
també per a centres de creació. 

Berta Sureda: el nostre concepte és molt diferent, serà un procés molt públic i participatiu, 
però no es bo estar sota la pressió mediàtica. 

Jordi Sellas: s’ha de reivindicar la figura dels professionals com els autèntics motors. Hem de 
saber treballar allò que és públic, modificar models. La gestió de comunitats no és una cosa 
nova, fa 100 anys o més que tenim ateneus, etc. 

Xavier Fina: queda clar que hi ha 2 models. Sacsejar està molt bé. Serà interessant reunir 
aquesta mateixa taula d’aquí a dos anys, a veure què ha passat. 
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FOTOGRAFIES DE LA JORNADA 

 

 

	


