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2a MESURA DEL PLA DE DRETS CULTURALS 

CULTURA DE BASE I SECTORS CULTURALS 
DRET A LA CREACIÓ, L’EXPERIMENTACIÓ, LA RECERCA I LA 

PRODUCCIÓ CULTURAL 

El passat 30 d’abril sota el lema "Fem Cultura!"es va presentar el Pla de drets 
culturals de Barcelona com a marc conceptual i estratègic de les polítiques 
culturals municipals, amb l’objectiu de situar els drets culturals a l'altura d'altres 
drets fonamentals. 

“Cultura de base i sectors culturals” és la segona mesura que es presenta, 
de les nou que inclou el Pla. L'objectiu d'aquesta mesura és impulsar el dret a 
la creació i a la producció cultural en unes condicions de dignitat sociolaboral 
per a les persones treballadores de la cultura, mirant de mitigar la precarietat 
estructural, donant suport als processos de creació, impulsant noves vies de 
relació entre agents i garantint l’accés a un ventall més ampli de ciutadania. 

La mesura té un pressupost de 36.640.941€, desplegats al llarg de tot el 
mandat (2019-2023) en tres línies que contenen un total de 13 accions: 

1. Dret a l’expressió, la creació i l’experimentació  

a. Beques Barcelona Crea 

b. Xarxa de Fàbriques de Creació 

c. Sistema de residències  

2. Dret a un treball cultural digne  

a. Subvencions i ajuts 

b. Clàusules socials en cultura 

c. Oficina Ciutadana de Cultura 

d. Baixos de Protecció Oficial cultural 

3. Dret a la participació, l’accés i diversitat 

a. Espais de cultura viva 

b. Consolidació i ampliació dels circuits d’exhibició municipal 

c. Cases de cultura 

d. Manifesta 2024 

e. Implementació del REC cultural 

f. Reformulació del Consell de Cultura 
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1. Dret a l’expressió, la creació i l’experimentació  

1.a. Beques Barcelona Crea  

L’any 2020, l’impacte de la pandèmia va portar a l’Ajuntament de Barcelona a 
reformular els premis Ciutat de Barcelona, transformant-los en la convocatòria 
Beques ‘Premis Barcelona 2020’ de suport al teixit cultural, educatiu i científic 
de la ciutat. Les beques es van organitzar a partir de 4 línies: cultura-creació 
artística; cultura-innovació i recerca en espais patrimonials i en acció cultural 
comunitària; educació; ciències.  

La convocatòria va rebre 2.275 candidatures, el 86% de l’àmbit de la cultura, i 
la resta es van repartir entre els àmbits de ciència i educació. Es van atorgar un 
total de 226 beques amb imports entre els 6.000 € i els 10.000 €.   

L’èxit de la convocatòria va confirmar que s’estava donant resposta a una 
necessitat real dels sectors culturals, educatius i científics de la ciutat i, a més, 
va permetre detectar un buit a la cadena de valor artístic i cultural.  

Es tracta d’un ajut específicament dirigit a projectes en formació. Es vol, així, 
donar suport públic al risc que suposa experimentar i innovar, sense haver de 
rendir comptes en base a resultats d’exhibició.  

Davant d’aquesta constatació, l’ICUB desplega un nou programa anual de 
beques per a la creació i la innovació en pràctiques culturals, les Beques 
Barcelona Crea. La convocatòria del nou programa es publicarà el 2021 i 
contribuirà a mantenir l'impuls cultural i científic de la ciutat oferint recursos per 
desenvolupar processos de creació, recerca i innovació artística. 

 Les categories que inclourà el nou programa de beques seran: 

• Arts escèniques  
• Arts visuals  
• Creació musical  
• Creació audiovisual  
• Creació literària i traducció 
• Creació de guions audiovisuals  
• Cultures populars  
• Art i ciència  

Ara bé, també gràcies a l’aprenentatge de la passada edició de les Beques 
‘Premis Barcelona 2020’, el nou programa vol garantir que els projectes becats 
explorin al màxim els camins possibles cap als circuits d’exhibició, de producció 
o d’edició. En aquest sentit, la voluntat de l'ICUB és que en la mesura que sigui 
possible aquests projectes es puguin portar a terme a través d'espais i circuits 
municipals (BAM, festival Grec, etc.).  

Així doncs, l’aprenentatge de la convocatòria anterior i el marc estratègic que 
dona el Pla de Drets Culturals, obliga a tractar aquest nou programa com un 
element més d’un sistema per garantir el dret a la creació, 
l’experimentació i la innovació.  
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1.b. Xarxa de Fàbriques de Creació  

Cadascuna de les 11 Fàbriques de Creació de Barcelona té un projecte propi, 
uns objectius específics, una història i una manera de treballar i organitzar la 
seva activitat. Tanmateix, totes elles, independentment del model de gestió, 
estan ubicades en equipaments municipals i comparteixen l’objectiu d’aportar  
activitat, idees, debat i projectes a la ciutat, prestant serveis de diferents tipus a 
artistes, companyies i usuaris/es, i donant suport a creadores i creadors. 

Un dels reptes pendents de la xarxa és assolir uns majors nivells de 
coordinació entre les diferents Fàbriques, compartint projectes i recursos per 
arribar a tot el teixit cultural i artístic de la ciutat i l’àrea metropolitana. Així 
doncs, aquesta línia d’acció vol concretar un sistema de coordinació que 
permeti avançar en aquesta direcció.  

La proposta concreta de coordinació s’està treballant actualment a nivell intern, 
juntament amb les Fàbriques, però ja s’està avançant en la creació d’un bancs 
de recursos compartits, sistema d’indicadors, projectes de creació comunitària, 
processos de reflexió, etc. 

1.3. Sistema municipal de residències de creació 

L’ICUB fa temps que aposta per obrir noves línies i programes que donin suport 
a les fases de creació i experimentació dels projectes culturals. Tanmateix, cal 
anar un pas més enllà i articular un sistema de suport a la creació que permeti 
unes millors condicions de treball per a les persones creadores i, alhora, que 
obri més portes a la mobilitat internacional.  

Així doncs, aquesta línia busca desenvolupar un sistema integrat d’abast 
municipal per millorar l’oferta de residències de creació, ampliant el seu abast, 
millorant-ne les condicions, promovent una major mobilitat internacional del 
talent artístic local i implementant una estratègia d’acompanyament i transició 
entre l’experimentació i el circuit d’exhibició comercial. 

La creació del sistema de residències municipal serà un procés de llarg 
recorregut que anirà creixent incorporant nous agents, espais i recursos en els 
propers anys. En el moment actual, però, el sistema inicia el seu camí a través 
de dos programes concrets, les Beques Residència o Beques Plus i els –
Habitatges per artistes/creadors. 

El nou programa de Beques Barcelona Crea inclourà a partir de 2023 la 
selecció d’un projecte de cada categoria que, a més de rebre l’import de la 
beca, participarà en un programa de residències d’alguna de les Fàbriques de 
Creació de la ciutat.  

Caldrà definir quines són les condicions específiques de cada col·laboració i 
com s’integren els projectes becats en els diferents programes de residències 
de les Fàbriques. Tanmateix, l’atorgament de les Beques Residència inclouran, 
en els termes que s’estableixin, l’accés a un espai físic per a la creació de 
l’equipament amb el qual es col·labori, un acompanyament creatiu i vinculat a 
les possibilitats de mobilitat internacional i, si s’escau, la difusió i l’exhibició del 
projecte resultant. 
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L’ampliació de l’oferta d’habitatges per a artistes i creadors/es és la segona 
pota ja concretada del sistema municipal de residències artístiques. 

Actualment l’Ajuntament disposa de cinc allotjaments per a artistes situats al 
recinte de la Fabra i Coats, en funcionament des del febrer de 2020. La 
disponibilitat d’espais per allotjar artistes i creadors/es que no resideixen a 
Barcelona ha estat una demanda del sector cultural de la ciutat, vehiculada 
especialment per les Fàbriques de Creació.  

L’objectiu principal del programa és promoure els processos de creació artística 
a través de la mobilitat d’artistes i creadors/es. El programa permetrà, no 
només acollir talent creador d’altres llocs, sinó també establir intercanvis amb 
altres institucions culturals estatals i internacionals per facilitar la mobilitat dels 
creadors/es de la ciutat. Aquesta aposta per la internacionalització i la mobilitat 
artística es farà en col·laboració amb l’Institut Ramon Llull.  

 

2. Dret a un treball cultural digne  

2.a. Subvencions i ajuts 

Els canvis en el teixit cultural i les demandes de modificacions i millores que els 
diferents sectors i agents fa temps que reclamen, feien necessària la revisió de 
les bases, els models de convocatòries, les categoritzacions i els sistemes de 
sol·licitud i justificació. Des del gener de 2021 un grup de treball format per 
membres del Consell de Cultura, personal tècnic i polític de l’ICUB i persones 
externes que formen part del sector cultural, estan treballant per definir un nou 
sistema que emmarqui les subvencions i els ajuts que l’Ajuntament ofereix als 
agents culturals de la ciutat.  

Aquesta reformulació es farà de forma progressiva en tant que forma part de la 
convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament en la que intervenen els 
òrgans gestors de les diferents àrees municipals. 

En aquest sentit és important tenir en compte que l’ICUB és l’organisme que 
més sol·licituds rep i més subvencions atorga de tot l’Ajuntament, havent de 
donar resposta a un teixit ampli i molt divers amb necessitats i característiques 
molt heterogènies. L’any 2021 el pressupost destinat a la convocatòria general 
de cultura va ser de 4,3 milions d’euros i el destinat a la convocatòria de cultura 
i educació va superar els 750.000 euros. Es van rebre un total de 787 
sol·licituds per cultura i 119 per cultura i educació. El percentatge de projectes 
aprovats en els dos àmbits va ser del 67%.  

Moltes d’aquestes propostes de millora s’han fet arribar a l’Oficina Central de 
Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona i, com s’ha apuntat, es podran anar 
incorporant de forma progressiva a mesura que es vagin consensuant amb la 
resta d’òrgans gestors.  
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2.b. Clàusules socials en cultura 

L’any 2016 l’Ajuntament de Barcelona va fer pública la Guia de contractació 
pública social. Aquest document té la voluntat d’incorporar objectius de justícia 
social, sostenibilitat ambiental i codi ètic al conjunt de la compra pública 
municipal. L’Ajuntament i el conjunt d’empreses i entitats amb participació 
majoritària que componen el grup municipal han d’aplicar el contingut de la 
guia, amb les adequacions corresponents en funció del règim jurídic de 
contractació i l’àmbit d’actuació i competencial. 

En el cas dels contractes de serveis que són els que majoritàriament es donen 
en l’àmbit cultural, existeixen una sèrie de qüestions recollides a la Guia que 
haurien d’estar presents en tots els contractes de l’Ajuntament. A continuació 
s’analitzen aquestes recomanacions en relació als serveis culturals:  

• Qüestions vinculades amb retribucions, convenis i assignació correcta 
de categories professionals i tipologia de contractes.  

• Qüestions vinculades en la relació de l’entitat licitadora amb el territori i 
el teixit cultural de la ciutat.  

• Qüestions vinculades amb indicadors del balanç social en el conjunt de 
les empreses.  

• Qüestions vinculades al pes del preu en la licitació. Tot i que s’ha tendit 
a evitar que la selecció de la millor oferta no es fonamenti en el preu més 
baix, encara cal avançar més per garantir que el preu sigui menys 
determinant.  

• Qüestions vinculades a l’economia social.  
 

Desenvolupar un marc de clàusules socials per a l’activitat cultural requereix un 
treball en profunditat que permeti aterrar totes aquestes recomanacions. Per 
això es crearà un Grup de Treball format per personal municipal i professionals 
externs amb l’objectiu d’establir una sèrie de clàusules socials adaptades als 
diferents tipus de serveis i activitats culturals que l’Institut de Cultura contracta. 
D’aquesta manera la redacció de qualsevol nou plec de contractació en el 
futur hauria d’integrar aquestes qüestions.  

2.c. Baixos de Protecció Oficial Cultural (BPO) 

L’any 2017 l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’empresa municipal Foment 
de Ciutat, va posar en marxa el projecte Baixos de Protecció Oficial a Ciutat 
Vella. A través d’aquest programa l’Ajuntament posa locals de propietat 
municipal a disposició d’empreses o entitats i els lloga a un preu per sota de 
mercat a través d’una convocatòria de projectes.  

El nou programa BPO Cultural que es posarà en marxa el 2022 respon també a 
un problema específic: la dificultat dels agents culturals de la ciutat de disposar 
d’espais econòmicament assequibles.  

Els Baixos de Protecció Oficial Culturals s’oferiran a persones, entitats o 
empreses culturals per a la instal·lació de tallers, creació d’espais per al treball 

https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/sites/default/files/guia_contractacio_publica_social_cat_2.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/sites/default/files/guia_contractacio_publica_social_cat_2.pdf
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cultural, l’assaig o l’exhibició d’activitats artístiques de petit format, a canvi d’un 
lloguer social per sota del preu de mercat.  

2.d. Oficina Ciutadana de la Cultura 

L’Oficina Ciutadana de la Cultura (OCCU) estarà ubicada als baixos del Palau 
de la Virreina i integrarà el servei ja existent (Tiquet Rambles) en un projecte 
molt més ampli, obert i global.  

La futura OCCU esdevindrà un espai de trobada, acompanyament i suport al 
teixit cultural de la ciutat integrant, de manera progressiva i en diferents fases, 
els següents serveis:  

• Informació, tràmits i assessoraments. 
o Informació a la ciutadania sobre l’oferta i recursos culturals de la 

ciutat, els programes de suport al desenvolupament de projectes 
culturals, etc.  

o Venda d’entrades i inscripcions a activitats i programes de l’ICUB. 
o Realització de gestions i tràmits que tinguin relació amb l’ICUB o 

amb la cultura. 
o Assessoraments i acompanyaments per al desenvolupament de 

projectes culturals. 
• Programació d’activitats 
• Programació d’activitats formatives, informatives i de debat i reflexió al 

voltant de polítiques, programes i pràctiques culturals.  
• Gestió i cessió d’espais de La Virreina per a la trobada i suport a agents, 

entitats i col·lectius de la ciutat. 

L’aposta per l’OCCU respon a la voluntat de materialitzar el paper de l’ICUB 
com a institució que acompanya, facilita i dona suport al teixit cultural de la 
ciutat des de la proximitat. Tanmateix, també vol esdevenir l’espai municipal de 
referència per a la reflexió i el debat crític sobre les polítiques culturals de la 
ciutat, amb la voluntat que aquests debats arribin i interessin no només als/les 
professionals de la cultura, sinó al conjunt de la ciutadania.  

 

3.  Dret a la participació, l’accés i diversitat 

3.a. Espais de cultura viva 

L’any 2019 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar una modificació de l’actual 
Ordenança Municipal de les Activitats i dels Establiments de Pública 
Concurrència per tal d’incloure l’activitat dels “Espais de cultura viva”. Aquesta 
categoria reconeix a establiments de petit format (amb un aforament màxim de 
150 persones) i de proximitat on es duu a terme una programació cultural 
estable vinculada a la música en directe, les arts escèniques o qualsevol 
manifestació vinculada a l’art contemporani i la cultura popular, que tenen una 
funció d’articulació social al territori, entenent la diversitat (de gènere, d’origen, 
generacional, i altres similars) com un element fonamental. En aquesta 
categoria es poden acollir bars, restaurants, cafès, teatres, galeries d’art, 
cinemes, llibreries o espais de difusió cultural.  

https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_bopb_2003_07_20030716_BOPB_20030716_031_046.pdf
https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_bopb_2003_07_20030716_BOPB_20030716_031_046.pdf
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L’horari en que es poden realitzar les activitats en els espais de cultura viva és 
entre les 12 hores i les 23 hores, sense perjudici de l’horari d’obertura de 
l’activitat principal de l’establiment. La nova categoria permet als establiments 
que s’hi acullin un aforament variable a partir de la disposició de l’espai, en 
funció del tipus d’activitat que deriva de la seva programació. 

Existeixen 3 tipus d’Espais de cultura viva:  

• tipus A o per música amplificada  
• tipus B o per música semiamplificada 
• tipus C o per música acústica o no amplificada 

Cadascuna d’elles es correspon a uns requisits pel que fa a la insonorització i 
d’altres qüestions d’accés i d’espais disponibles.  

El que busca aquesta línia és ampliar l’abast d’aquesta nova categoria de local 
per garantir la seguretat legal dels establiments que ja tenen una activitat 
cultural regular i, alhora, promoure la incorporació de nous establiments.  

Es tracta d’una línia amb impacte positiu en l’oferta cultural de la ciutat 
(ampliant-la i descentralitzant-la), en les opcions d’exhibició del sector cultural i 
en la dinamització econòmica dels espais. Tot i així, es continuarà treballant en 
coordinació amb la Regidoria d’Ecologia Urbana per intentar avançar en la 
flexibilització dels horaris per casos concrets o fer proves pilots de diferents 
propostes per veure com es pot harmonitzar amb la convivència.   

3.b. Consolidació i ampliació dels circuits d’exhibició municipals 

L’Ajuntament de Barcelona fa anys que ha posat en marxa diversos circuits 
d’exhibició multidisciplinar: el Barcelona Districte Cultural, el programa 
Temporals, la Quinzena Metropolitana de Dansa i la Sala Barcelona són els 
principals referents d’aquesta aposta per l’exhibició. Tots ells busquen, per una 
banda, descentralitzar l’oferta cultural apropant-la  a tots els barris i, per l’altra, 
millorar les oportunitats laborals dels sectors creatius.  

El Barcelona Districte Cultural és un circuit estable d’espectacles 
professionals als barris que va començar a funcionar el 2017. A la primera 
edició van formar part del circuit 10 centres cívics, a la primavera de 2020 hi 
participaven 21 centres, a partir de la tardor 2020 ja eren 29 equipaments i amb 
l'edició recentment iniciada - tardor 2021- participen 32 centres culturals de la 
ciutat. Aquest increment d’espais d’exhibició també es dona en el nombre 
d’activitats programades que han passat de 88 l’any 2017 a 236 programades 
per aquesta tardor 2021.  

El programa Temporals BCN és un cicle d'exposicions que apropa les arts 
visuals als centres cívics. Temporals té com a objectiu crear accions, activitats i 
experiències artístiques que dialoguin amb el territori més proper del centre 
cultural, fomentant la interacció de públics amb experiències artístiques de 
proximitat. El proper 2022 s’ampliarà el programa amb nombre d’artistes 
participants i nombre de centres cívics on s’hi realitzaran exposicions. 

La Quinzena Metropolitana de Dansa suma ja 4 edicions. A la darrera edició 
ja van participar un total de deu municipis de l’àrea metropolitana. De cara a 
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l’edició del 2022 s’arribaran a 12 municipis participants arribant al conjunt de la 
regió metropolitana.  

Per últim, la Sala Barcelona va nèixer el 2020 com una iniciativa codissenyada 
i coproduida per l’ICUB i ASACC (Associació de Sales de Concerts de 
Catalunya) per reactivar l’escena musical de la ciutat durant la pandèmia. 
Tanmateix, la bona resposta per part de públic i agents musicals porta a 
treballar per intentar mantenir aquest espai de programació musical municipal.  

3.c. Cases de Cultura de Barcelona 

En uns mesos es posarà en funcionament la Sala BAM (Barcelona Acció 
Musical) , que s’ubicarà a l’actual sala Barts, amb la voluntat d’esdevenir la 
Casa de la Música de Barcelona de la ma del conjunt de cases de la música de 
Catalunya. L’objectiu d’aquest nou projecte és que esdevingui el node 
vertebrador del sector musical a la ciutat, treballant en la creació, l’exhibició i la 
formació des de la professionalització, amb una aproximació comunitària que 
fomenti la relació entre cultura i educació i els vincles amb els barris on s’ubica. 
A més de l’espai de la sala Barts, la Casa de la Música també comptarà amb 
altres equipaments de la ciutat que complementaran la seva oferta d’espais i 
activitat. Així doncs, la Casa de l’Aigua al districte de Nou Barris esdevindrà un 
espai per a l’assaig musical i la Fabra i Coats també complementarà la Casa de 
la Música amb espais i recursos.  

Aquest nou projecte suposarà el punt de partida per a un nou programa 
municipal: les Cases de Cultura de Barcelona. El programa vol aprofitar 
equipaments i espais que ja tenen una trajectòria cultural i artística a la ciutat 
per tal que esdevinguin pols de dinamització en diferents disciplines. L’element 
innovador d’aquest programa és apostar per models público-privats i público-
comunitaris que vehiculin projectes amb valor públic. Per fer-ho possible, els 
contractes de gestió baixaran l'exigència del cànon que paga l’empresa o 
entitat licitadora a l’Ajuntament a canvi de dedicar part important de la seva 
activitat a projectes comunitaris i educatius. Així doncs, les Cases de Cultura 
tindran activitat comercial, però aquesta no suposarà el centre del projecte.  

Aquest nou model es posarà en pràctica a la Sala BAM  com una prova pilot 
per fer-lo extensible a la resta de Cases de Cultura a mesura que es vagi 
desplegant el programa.  

El segon equipament que passarà a formar part del programa Cases de Cultura 
de Barcelona serà El Molino. Aquest emblemàtic espai escènic del Paral·lel va 
ser adquirit per l’Ajuntament el juliol de 2021. En els propers mesos caldrà 
valorar i definir quin és el futur del Molino com a nou equipament municipal i 
com a Casa de Cultura, tanmateix, la seva història, les característiques de 
l’equipament i les demandes del sector cultural apunten a una aposta perquè el 
nou Molino esdevingui un centre de dinamització, formació i exhibició de les 
arts para-teatrals i nous llenguatges escènics de Barcelona.   

3.d. Biennal d’Art Manifesta 2024 

La proclamació de Barcelona com a seu de la pròxima edició de la Biennal d’Art 
Manifesta és l’oportunitat per iniciar un procés de codisseny dels seus 
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continguts a partir d’un sistema de governança que reconegui i inclogui el teixit 
artístic de la ciutat i els grans equipaments, promovent l’articulació del sector.  

Manifesta serà també un gran camp de recerca, experimentació i acció des 
d’on vincular el teixit creatiu, les institucions i la ciutadania.  

En el moment actual s’està constituint la fundació que assumirà l’organització 
de l’esdeveniment i que desapareixerà un cop finalitzi. A partir de la creació 
d’aquesta entitat jurídica es dissenyarà el model de governança i es començarà 
a treballar en els continguts comptant, des de l’inici, amb les entitats, 
equipaments i agents culturals de la ciutat.  

La celebració d’aquest esdeveniment tindrà un abast metropolità i suposarà 
un gran impacte en el teixit artístic de la ciutat en tant que el mateix 
plantejament de Manifesta està pensat per afavorir el sector creatiu dels 
territoris on se celebra. Des de la Biennal s’encarregarà creació d’obra artística 
a creadors/es locals sempre, però, amb la voluntat que allò que s’hagi generat 
(obres, relacions, projectes, etc.) quedi més enllà dels cent dies que durarà 
l’exhibició.   

3.e. Implementació del REC Cultural  

El REC (recurs econòmic ciutadà) Cultural és una moneda ciutadana per 
facilitar l’accés i la participació en activitats culturals de la ciutat i la compra de 
productes culturals. Aquest sistema d’intercanvi ciutadà complementari i paritari 
a l’euro és una alternativa al sistema econòmic i monetari dominant. La seva 
implementació permetrà reforçar el vincle entre la ciutadania i els equipaments i 
espais culturals locals. 

Partint d’aquesta idea es començarà a treballar per crear el REC Cultural com a 
sistema de promoció i facilitador de l’accés i la participació cultural a la 
ciutadania. La idea és que el REC Cultural funcioni  a través d’una aplicació 
mòbil on cada ciutadà carregui la quantitat de diners (euros) que vulgui i 
aquests es transformin en RECs. De l’import carregat en euros, l’Institut de 
Cultura en bonificaria fins el 50%.   

La prova pilot de la implementació del REC Cultural es durà a terme en 
equipaments i establiments de proximitat i de petit format a Sants i Poble-Sec, 
dos barris amb un important teixit cultural i associatiu, amb una important 
diversitat cultural i social i amb presència d’equipaments culturals públics i 
privats. Els ciutadans i ciutadanes que tinguin RECs podran fer compres a 
establiments de proximitat amb activitat cultural (sales de concerts, llibreries, 
bars musicals, cinemes, etc.) i pagar serveis (tallers, cursos, espectacles, 
concerts, etc.) que programin els equipaments culturals dels dos barris. En 
relació amb els equipaments de titularitat municipal, s’implementaran els RECs 
als centres cívics, espais d'arts escèniques, espais de concerts, museus i 
espais d'exposicions, entre d’altres.  

Així mateix, el sistema del REC Cultural també permetrà afavorir l’accés a la 
cultura a persones i famílies en risc d'exclusió social a partir de criteris de 
tarificació social.  
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3.f. Reformulació del Consell de Cultura  

El Consell de Cultura de Barcelona està format, seguint la normativa vigent, per 
3 òrgans:  

• El Ple del Consell, integrat per un màxim de 50 persones entre 
representants d’entitats culturals de la ciutat i dels grups polítics de 
l’Ajuntament, persones de reconeguda vàlua en el camp cultural.  

• El Comitè Executiu, presidit per la Vicepresidència del Consell i 
integrat per sis vocals designats pel Ple d’entre les persones de 
reconeguda vàlua en l’àmbit cultural, té un funcionament del tot 
independent i és l’òrgan que concentra les competències executives 
del Consell. 

• Les comissions delegades, creades a iniciativa del Ple del Consell, 
s’obren a la participació de totes aquelles persones que, ja sigui a 
títol individual o en representació d’entitats, col·lectius o empreses, 
estan directament relacionades amb el seu àmbit temàtic o sectorial. 

El Comitè Executiu elabora anualment un informe sobre l’estat de la cultura a la 
ciutat o sobre aquelles qüestions que considera de més rellevància. En el 
darrer informe presentat, els seus membres van veure necessari plasmar 
algunes reflexions de cara a millorar el rol del Consell en la vida cultural de la 
ciutat. Aquest 2021, després de la renovació dels membres del Comitè 
Executiu d’acord al que marca el Reglament, els nous membres van presentar 
una nova proposta organitzativa.  

La reformulació consisteix en la creació de Grups de treball i Comissions de 
seguiment amb l’objectiu d’incorporar als Plenaris del Consell de la Cultura 
una sèrie de debats a l’entorn de temes d’interès, que afectin la política cultural 
de la ciutat. Les temàtiques que treballaran els Grups de treball hauran de 
complir les següents condicions:  

• Que es tracti de temàtiques transversals, no restringides a las 
problemàtiques pròpies d’un determinat sector.  

• Que tinguin la voluntat d’assolir un cert nivell d’abstracció (no 
circumscrites a conflictes puntuals, problemàtiques particulars, o 
vinculades a fets puntuals). 

• Que tinguin com a objectiu proposar models o marcs de referència per 
adoptar mesures concretes de polítiques culturals. 

• Que es proposin incorporar una mirada àmplia, proporcionant referents i 
models d’altres ciutats arreu del món.  

Totes aquestes transformacions, que aniran acompanyades d’un nou 
pressupost més ampliat per al Consell, s’executaran seguint el Pla de treball 
2021-2025 que actualment s’està elaborant. 


