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Març de 2015
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LA CULTURA A CATALUNYA

•

Les múltiples dimensions de la cultura (l’econòmica, la laboral, l'educativa i la
social) han esdevingut uns dels pilars del desenvolupament de Catalunya

•

El sector cultural fa una aportació molt significativa al PIB català i constitueix
una part important del mercat de treball català

•

Catalunya disposa d’una gran quantitat d’oferta educativa en el sector de les
arts i la cultura, especialment pel que fa als estudis superiors i professionals

•

Històricament, la cultura catalana ha estat promoguda i sostinguda per a la societat
a través d’iniciatives personals, cíviques i empresarials

•

Incidència de la cultura en la societat catalana:
a.

b.
c.

Proveeix la societat d’una gamma àmplia de valors que, en bona part, la
defineixen. El seu valor intrínsec proveeix dels elements que determinen el
coneixement, les creences, les percepcions, les actituds i els sistemes de
relació.
Contribueix a l’assoliment d’altres objectius de caràcter econòmic o social,
tant en termes de cohesió com de desenvolupament.
El seu caràcter institucional contribueix directament a la generació i la
consolidació dels instruments que vertebren la societat i garanteixen la
civilitat.
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• 5,89% del total del PIB de Catalunya (la mitjana europea és de 4,5%)

LA CULTURA EN XIFRES

• 35.856 empreses creatives
• 10.493 milions d’euros de volum de negoci
• 156.700 treballadors a empreses culturals (5,2% del total dels empleats del
país)
•

Quasi 625

milions d’euros l’any d’exportació cultural catalana

• 85 milions de transaccions culturals produïdes a Catalunya, de pagament
o gratuïtes, sense comptar ús domèstic (descarregues d’Internet, televisió, etc.).
•

Professionals del sector:
→ 200 guionistes
→ 470 il·lustradors
→ 3.400 músics
→ 1.250 actors i directors

→ 1.220 artistes visuals
→ 150 compositors
→ 420 formadors musicals
→ 400 coreògrafs i intèrprets de dansa

• 10.280.700 turistes internacionals van visitar Catalunya per “motius culturals”
el 2013 (un 61% dels 16.814.199 turistes)
→ Els turistes van gastar un 10.245 milions d’euros a Catalunya.
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CONSELL SOCIAL DE LA CULTURA

•

Neix com a òrgan consultiu, de participació social i assessorament
del Govern en matèria de cultura i societat

•

Vol esdevenir un instrument integral de reflexió, anàlisi i
assessorament en:
a.
b.
c.
d.

El seguiment de l’evolució econòmica i social del sector cultural
La relació entre la producció i el consum cultural
La connexió entre la cultura i el desenvolupament
Les condicions de treball dels professionals de les arts, el
patrimoni i les indústries culturals i creatives.

•

El Consell estarà adscrit al Departament de Cultura

•

Comptarà amb representants de diferents institucions i organismes
que representen la societat civil així com representants de
l’Administració de la Generalitat i de l’Administració local.
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OBJECTIUS

a.

Posar en valor el paper de la cultura en la configuració d’una societat més pròspera, més
capacitada, amb més possibilitats individuals i col·lectives

b.

Posar en valor la dimensió econòmica, educativa i social de la cultura

c.

Contribuir a la millora del posicionament del sector cultural respecte d'altres sectors
productius

d.

Afavorir l’accés a l’oferta dels béns i serveis culturals

e.

Vetllar pel retorn social i comunitari de la producció cultural

f.

Afavorir les relacions transversals de la cultura respecte a altres àmbits o polítiques
públiques

g.

Incentivar la relació entre la formació i el sector cultural

h.

Promoure la transferència de talent a altres sectors productius, especialment pel que
fa a la innovació i la recerca

i.

Vetllar per fer efectiu el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes
en tot allò relatiu a la creació i producció artística i la seva difusió
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FUNCIONS

a.

Vetllar per l’assoliment de la màxima socialització del fet cultural

b.

Assessorar i emetre informes sobre les qüestions que li siguin plantejades pel Departament
de Cultura sobre les polítiques adreçades al desplegament, la consolidació i la millora
de l’acumulació cultural de la societat

c.

Fer el seguiment del pla d’actuació anual del Departament de Cultura i la seva
incidència en la societat

d.

Fer el seguiment de la participació catalana en els programes que estableix la Unió
Europea per al desenvolupament cultural

e.

Analitzar i informar sobre els plans estratègics, els plans integrals o la formació de
clústers en el sector
Analitzar l’estat de la formació i els recursos educatius que afecten els diversos àmbits
del sector

f.

g.

Analitzar la informació quantitativa i qualitativa disponible sobre els diversos aspectes
de l’evolució del sector

h.

Proposar a l’Administració de la Generalitat l’establiment de regulacions o plans
d’actuació

i.

Intervenir en processos de negociació i arbitratge en el sector cultural a petició del
departament competent de l’Administració de la Generalitat

j.

Promoure el debat i l’anàlisi sobre la societat i la cultura

k.

Fomentar la promoció i la participació de les dones així com el reconeixement del seu
paper en l’àmbit cultural català
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COMPOSICIÓ

1.

El Consell Social de la Cultura es constitueix en sessió del dia 3 de març de 2015,
sota la presidència del Molt Honorable Artur Mas i Gavarró, president de la
Generalitat

2.

El Consell Social de la Cultura està composat pels següents membres:
• Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
• Associacions empresarials, a proposta de les organitzacions empresarials més
representatives de Catalunya (3)
• Organitzacions sindicals, a proposta dels sindicats més representatius (2)
• Cambres de comerç (4)
• Organitzacions de consum més representatives de Catalunya (2)
• Confederació de Comerç de Catalunya (4)
• Col·legis professionals (2)
• Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (2)
• Consell de la Gent Gran de Catalunya (2)
• Consell Nacional de les Dones de Catalunya (2)
• Consell Escolar de Catalunya (2)
• Consell Interuniversitari de Catalunya (2)
• Mitjans de comunicació públics i privats (5)
• Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (1)
• Organitzacions professionals, associacions i clubs del sector cultural (5)
• Organitzacions associatives d’ens locals més representatives (2)
• Altres departaments de l’Administració de la Generalitat, competents en matèria
d’economia, ensenyament, recerca, empresa i turisme (5)
• Persones de reconeguda competència, prestigi i relleu en l’anàlisi de la realitat i les
polítiques culturals (5)
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MEMBRES

Vocals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jordi Dinarès Daura,CECOT
Daniel Furlan Silvestri, PIMEC
José Gálvez Miguel, CCOO
Rosa M. Puig-Serra Santacana, Unió General de Treballadors de Catalunya-UGT
Pere Vicens Rahola, Cambra de Comerç de Barcelona
Jaume Fàbrega i Vilà, Cambra de Comerç de Girona
Andreu Suriol Ribé, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona
Joan Horaci Simó Burguès, Cambra de Comerç de Lleida
Miquel Àngel Oliva, ABACUS Cooperativa
Eusebi Vidiella París, Organització d'Usuaris i Consumidors de Catalunya
Miquel Àngel Fraile Villagrasa, Confederació de Comerç de Catalunya
M. Rosa Armengol Auguets, Confederació de Comerç de Catalunya (Lleida)
Sergi Albarran Nadal, Confederació de Comerç de Catalunya (Camp de Tarragona)
Emiliano Maroto Rebollo, Confederació de Comerç de Catalunya (Barcelona)
Josefina Cambra Giné, Ass. Intercol. de Col·legis Professionals de Catalunya
Neus Bonet i Bagant, Ass. Intercol. de Col·legis Professionals de Catalunya
Júlia Betrian Fatjó, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Irene Asensio Nerín, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Jordi Cabezas Llobet, Consorci de la Gent Gran de Catalunya
M. Rosa Llurba Caparó, Consorci de la Gent Gran de Catalunya
Mercè Meroño Salvador, Consell Nacional de les Dones de Catalunya
Victòria Guinduláin Oliveras, Consell Nacional de les Dones de Catalunya
Jaume Cela Ollé, Consell Escolar de Catalunya
Mariàngela Vilallonga Vives, Consell Escolar de Catalunya
Lourdes Cirlot Valenzuela, Consell Interuniversitari de Catalunya
Bonaventura Bassegoda Hugas, Consell Interuniversitari de Catalunya
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MEMBRES

Vocals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Núria Llorach Boladeras, Corporació Catalana de Mitjans
Mònica Fulquet i Tenas, Xarxa Audiovisual Local
Lluí Gendrau, Associació de Publicacions Periòdiques en Català
Ignacio de Orovio, La Vanguardia
Robert Serentill i Utgés, Associació Catalana de Ràdio
Sílvia Muñoz d'Imbert, Consell Nacional de la Cultura i de les Arts-CONCA
Ramon Arnabat i Mata, Institut d’Estudis Penedesencs
Francesc Bellmunt, Cercle Cultura
Salvador Casals Romagosa, Federació d’Ateneus de Catalunya
Miquel Curanta i Girona, Club Català de de Cultura
Tracy Sirés, Associació de professionals de la Gestió Cultural de Catalunya
Joan Calmet Piqué, Associació Catalana de Municipis i Comarques-ACM
Àlex Medrano Soler, Federació de Municipis de Catalunya-FMC
M. Teresa Pijouan i Balcells, Departament d'Ensenyament
Núria Betriu Sánchez, Departament d'Empresa i Ocupació
Marian Muro Ollé, Departament d'Empresa i Ocupació
Elsa Artadi, Departament d'Economia i Coneixement
Claudi Alsina, Departament d'Economia i Coneixement
Ezequiel Baró
Xavier Cubeles
Pau Rausell Köster
Xavier Marcet Gisbert
Lluís Bonet
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ACTE DE CONSTITUCIÓ

Ordre de la sessió del dia 3 de març de 2015:

1.

Benvinguda, a càrrec del Molt Honorable Artur Mas, president de la
Generalitat de Catalunya

2.

Constitució del Consell Social de la Cultura

3.

Centralitat de la cultura en la societat catalana

4.

Intervenció de diversos representants del Consell Social de la Cultura

5.

Pla de treball del Consell Social de la Cultura

6.

Cloenda
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BONES PRÀCTIQUES

Biblioteques
1.

Cursos d’iniciació a la informàtica per adults, de forma gratuïta

2.

Converses de català, cursos d’iniciació a la llengua, punt de trobada de
parelles lingüístiques

3.

Visites guiades a les entitats del barri, amb especial atenció a les entitats
de nouvinguts

4.

Els clubs de Lectura Fàcil, desplegats a moltes biblioteques ajuden a
persones (joves i grans) amb dificultats lectores

5.

Programes que ajuden a joves d’entre 16 i 20 anys a trobar oportunitats
d’estudiar o treballar

6.

“Clubs de deures” per a nens i nenes en risc de fracàs escolar
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BONES PRÀCTIQUES

Lletres
1.

Cicle de conferències vinculant literatura i salut sota el lema “La Cultura fa
salut” a Centres d’Atenció Primària i hospitals de Barcelona

2.

Lletres en viu acosta les autores i autors de literatura catalana als seus
lectors i lectores afavorint la difusió i el coneixement de la seva obra

3.

Lletres a les Aules és un programa de foment de la lectura i de promoció de
la literatura
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BONES PRÀCTIQUES

Patrimoni
1.

Portal de Recursos Educatius de l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural, s’hi mostren recursos que proposen museus i d’altres centres
patrimonials de Catalunya

2.

Assajar la ciència. La descoberta de la configuració de la terra o entendre el
cosmos és més fàcil de comprovar si és en un centre com el Cosmocaixa, les
mines de Bellmunt o Cercs, o a l’observatori del Montsec

3.

Candidatura del paisatge del Priorat a patrimoni mundial de la UNESCO
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BONES PRÀCTIQUES

Llengua
1.

Programa de Voluntariat per La Llengua. L’any 2014 es van formar 10.189
parelles lingüístiques que fomenten:
a. relació entre persones de Catalunya i de fora
b. relació intrageneracional (predominen voluntaris d’entre 50-65 anys
i aprenents entre 30-39 anys)
c. ús del català en la vida quotidiana

1.

Classes per adults nouvinguts

2.

Programa “Llengua i Cultura”. Amb l’objectiu de reforçar mitjançant la
cultura, la llengua i la cohesió social dels integrants dels cursos de català del
Consorci de Normalització Lingüística. L’any 2014 s’han realitzat més de
2.000 activitats on hi han assistit més de 47.000 persones
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BONES PRÀCTIQUES

Arts escèniques i música
1.

La Dansa com a Teràpia. Tallers a hospitals i centres de dia per persones
amb trastorns alimentaris, discapacitats o drogodependents

2.

Pallapupas. Pallassos d’Hospital. Un projecte de teatre social que treballa
amb infants i persones grans perquè una situació difícil—una malaltia, un
ingrés hospitalari—sigui una mica més alegre

3.

APROPA’T, programa socioeducatiu d’assistència a espectacles culturals
impulsat des de l’Auditori amb la participació de molts equipaments i s'adreça
a associacions, institucions i centres que treballen amb persones sense
recursos i amb dificultats d’integració
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Arts visuals

BONES PRÀCTIQUES

1.

Al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
•

Tallers de Salut Mental amb usuaris de centres de dia de salut
mental de Barcelona. Els usuaris treballen amb psicòlegs dins de les
sales del museu per: Interpretar les obres d’art i fer exercicis de
expressió personal

•

Tallers d’art teràpia amb nens en risc de fracàs escolar a l’Institut
Miquel Tarradell i a la Unitat d’escolarització compartida del Casal
dels Infants del Raval
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BONES PRÀCTIQUES

Associacionisme
1.

El Cant Coral i Inclusió. Organitzat pel Moviment Coral Català. Centrat en
les dificultats en l'aprenentatge com la dislèxia, autisme i Alzheimer

2.

Tots hi tenim lloc! Programa de cohesió social de la Federació d’Ateneus de
Catalunya

3.

Martí, el primer gegant per a discapacitats. Premià de Mar va presentar el
primer gegant adaptat per a persones amb discapacitat física ( cadira de
rodes) i/o discapacitats auditiva i/o visual

4.

Tots som una colla. Projecte impulsat per la Coordinadora de Colles
Castelleres de Catalunya. Treballa per la integració de població nouvinguda
dins el món casteller

5.

Programa de Teatre Social, Actuem, dins el projecte La Roda als Barris
impulsat per la Fundació La Roda. S’hi treballa i s’experimenta a través del
teatre social i del teatre de l’oprimit amb adolescents en risc o situació
d’exclusió social

6.

Restaurant solidari al restaurant La Trobada de Terrassa (obert març
2013) té la peculiaritat que els clients poden pagar amb diners o amb temps,
oferint-se a fer tasques dins del restaurant
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