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Barcelona,
capital cultural
A l’inici d’aquest mandat, de manera decidida,
vam situar la cultura, el coneixement, la creativitat i la innovació com a motor estratègic de la
nostra acció de govern al capdavant de l’Ajuntament de Barcelona. Per això, al llarg d’aquests
quatre anys hi hem destinat una part important
del pressupost municipal, convençuts que de la
cultura en depèn bona part del futur de la ciutat.
La cultura és un dels principals motors econòmics que tenim i un veritable element de progrés, que ens enriqueix com a país i com a persones. Donant un impuls decisiu a les polítiques
i programes culturals, hem volgut generar noves
oportunitats perquè tots els barcelonins i barcelonines puguin tenir accés a la cultura i al coneixement, i desenvolupar el seu esperit creatiu
i innovador.
Ho hem fet exercint el nostre paper com a capital
de Catalunya. La nostra identitat urbana i cosmopolita està sòlidament arrelada al país. Fer de la
cultura una prioritat estratègica ens ha ajudat a
convertir-nos en la primera Capital Europea de la
Innovació, ser una ciutat de referència en la promoció de la creativitat, i obrir nous espais de referència com el Recinte Modernista de Sant Pau,
el Born Centre Cultural –epicentre de la commemoració del Tricentenari de 1714-, el Disseny
Hub Barcelona i el Museu de Cultures del Món,
que ja s’han convertit en nous fars culturals de
la ciutat.

També hem creat un fons extraordinari de capitalitat per als grans equipaments culturals i hem
seguit promovent l’àmplia xarxa de museus i espais d’exposicions de Barcelona. De la mateixa
manera, convençuts de la importància de recuperar i posar en valor la Barcelona romana, hem
impulsat el Pla Bàrcino, alhora que hem combinat aquesta mirada al passat amb la nostra passió pels projectes creatius més contemporanis,
a través del Parc de Recerca Creativa del Canòdrom, el Centre d’Art Contemporani de Fabra i
Coats i les noves fàbriques de creació.
Amb l’objectiu principal de posar la cultura a
l’abast de tothom, hem donat suport al comerç
cultural de proximitat, hem atorgat ajuts per a
la rehabilitació d’ateneus i centres culturals, i
hem posat en marxa programes d’abonaments,
carnets i registres culturals per als barcelonins i
barcelonines. Hem fet créixer els festivals de la
ciutat i hem ampliat els principals equipaments
culturals dels nostres barris, les biblioteques i els
centres cívics.
Tots aquests reptes apassionants constitueixen
la memòria de les polítiques i els programes
culturals en el període 2011-2015, que ens han
ajudat a potenciar i difondre el nostre patrimoni
i talent creatiu, a la nostra ciutat i a tot el món.
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El patrimoni
creatiu de Barcelona
Barcelona és una ciutat de cultura perquè així
ho han volgut els barcelonins i les barcelonines
que ens han precedit i també perquè forma part
de l’actual model de ciutat. En la tasca de fer ciutat, les polítiques culturals hi han tingut sempre
un paper determinant; i el patrimoni, les arts i
la creativitat formen part del nucli central d’allò
que som.
La tasca de l’Ajuntament, i així ho ha entès el
govern municipal en el període 2011-2015, ha
de ser la d’acompanyar el patrimoni creatiu que
Barcelona atresora, un nervi potent que ens ha
permès arribar fins allà on som avui.
En primer lloc, promovent la condició de Barcelona com a capital de la cultura catalana, posant la
creativitat de tot el país en contacte amb la seva
capital. Aquesta és una responsabilitat que avui
és absolutament estratègica en els temps decisius que vivim cap a la construcció d’un nou estat.
L’europeisme, la capacitat d’innovació i el caràcter obert i plural de la cultural catalana, tenen en
el projecte de capitalitat cultural de Barcelona
una de les seves millors expressions.
En segon lloc, hem millorat l’accés al patrimoni
cultural de la ciutat, posant en marxa nous equipaments i museus, i recuperant peces destacades

del nostre patrimoni arqueològic. Hem connectat la innovació i l’emprenedoria més creativa de
la ciutat amb festivals i projectes culturals. Hem
promogut una mirada àmplia i transversal sobre
la riquesa del nostre patrimoni cultural, que ha
fet possible que la cultura guanyi pes en la ciutat
en el seu conjunt.
I finalment, el sotabosc cultural de la ciutat. El
suport a les entitats, associacions, fàbriques de
creació i equipaments culturals de proximitat ha
estat prioritari. En aquest període, ha estat clau
per nodrir el talent creatiu, donar suport i oportunitats a tothom, reforçar la riquesa que representa la cultura d’arrel tradicional, i facilitar l’accés a la cultura.
En definitiva, una feina apassionant i inesgotable, que s’ha convertit en prioritat del govern
municipal, i que ens ha de servir per a continuar
bastint el projecte de capitatlitat cultural de Barcelona.
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El projecte de capitalitat cultural de Barcelona ha estat un objectiu central de les polítiques
culturals de l’Ajuntament en el període 2011-2015. Els grans equipaments culturals –la
programació dels quals nodreix tot el sistema de producció cultural de la ciutat– configuren
l’eix motor del projecte; promoure l’ambició i la qualitat d’aquests equipaments, per tant, és
determinant per a la projecció de Barcelona com a capital cultural d’abast internacional.

CAPITAL CULTURAL
I PROJECCIÓ
INTERNACIONAL
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L’exercici de la capitalitat de la cultura catalana ha estat un altre dels motors d’acció de les
polítiques i els programes de l’Institut de Cultura en aquest període. Impulsar i estendre
els acords amb municipis i festivals de tot el país ha estat una constant en tot el mandat:
la complicitat entre la capital i el país ha de permetre enfortir la cultura catalana en el
seu conjunt. Sens dubte, la creativitat i el dinamisme de Barcelona són una plataforma
excel·lent per a la cultura catalana, però també el talent i el patrimoni cultural de tot el país
contribueixen a forjar el caràcter i la singularitat de la nostra ciutat. Les capitals culturals
que avui tenen alguna cosa a dir a l’escena global ho fan sobre la base d’una cultura nacional
pròpia, d’una visió única que enriqueix el mapa global. Barcelona ha fet un esforç per
recuperar la confiança de la resta del país, que havia anat perdent en els darrers anys.
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RECINTE MODERNISTA DE SANT PAU

Sant Pau és el conjunt modernista més important d’Europa. Obra de Lluís Domènech i
Muntaner, és un referent destacat del patrimoni i la cultura de la ciutat. Declarat Monument
Històric-Artístic (1978) i Patrimoni Mundial per la UNESCO (1997), té un valor arquitectònic
i patrimonial que va més enllà de la seva localització urbana i adquireix una dimensió de
ressonància internacional.
En aquest mandat, l’obertura al públic del recinte, l’ha convertit en un referent destacat dels
grans centres patrimonials de la ciutat. S’ha posat en valor el seu patrimoni arquitectònic a
partir de la rehabilitació dels pavellons, s’ha promogut el recinte com un nou espai per a la
divulgació cultural i com un nou punt d’interès turístic de qualitat. L’oferta cultural, turística
i de serveis ha d’estar totalment consolidada a finals de 2015.
La redefinició del recinte modernista ha donat lloc també a un nou centre de referència en la
promoció del coneixement, de la investigació i del desenvolupament del talent. Una aposta
decidida per dotar la ciutat i el país d’organismes que treballen en el nou paradigma de les
relacions internacionals al segle XXI, amb un accent sobre la cooperació de caràcter tècnic i
un protagonisme particular de la societat civil i el món acadèmic i de la recerca.
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El Recinte Modernista de Sant Pau és avui seu d’institucions capdavanteres en els àmbits de
la sostenibilitat, la salut i l’educació, entre d’altres, com l’Institut Forestal Europeu (EFI), la
Global University Network for Innovation (GUNi), l’Oficina per a l’Enfortiment dels Sistemes
de Salut de la OMS i la Universitat de les Nacions Unides (UNU), entre d’altres.
El seu caràcter de gran equipament patrimonial, i centre de coneixement internacional,
l’han convertit en un nou pol estratègic de la capitalitat cultural de Barcelona.
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nous grans equipaments patrimonials
DISSENY HUB BARCELONA, EL
BORN CC I MUSEU DE CULTURES
DEL MÓN

A BARCELONA, LA CULTURA ÉS
CAPITAL
L’aposta de Barcelona per la cultura és irrenunciable. La vitalitat i el dinamisme dels grans
equipaments culturals de la ciutat són un dels
seus millors actius, tant per a la projecció internacional de la ciutat –en situar-la com una capital cultural de referència– com per la seva contribució al coneixement, creativitat i innovació, els
trets que millor defineixen Barcelona.
En aquest període, en què aquests grans equipaments han tingut problemes de finançament,
el Govern municipal ha proposat la creació d’un
Fons de Capitalitat Cultural 2013-2015 per garantir el seu futur. El fons ha de mantenir l’estructura de funcionament d’aquests espais en
els nivells d’excel·lència artística i cultural, proposar un pla d’internacionalització cultural per a
alguns equipaments, i reforçar-ne els programes
de proximitat, de manera que la ciutat es torni a
fer seus els grans museus, teatres i auditoris.
La creació d’aquest fons representa una aportació suplementària per al finançament dels grans
equipaments culturals en els quals l’Ajuntament
està representat en els seus òrgans de govern:
MACBA, L’Auditori, Teatre Lliure, Mercat de les
Flors, Fundació Miró, Fundació Tàpies, Liceu,
MNAC i Palau de la Música, així com el CCCB i el
Museu Marítim de Barcelona.

8 milions

de visitants als museus i espais de
col·leccions, amb l’aportació de l’ICUB,
el 2014

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA), tot un referent de la creació contemporània, ha programat en aquest mandat exposicions tan rellevants com: “Oferta Pública/
Public Tender”, dedicada a l’artista Rita McBride i
“Lawrence Weiner”. “Escrit en el vent”, amb obres
d’un dels artistes més emblemàtics de la segona
meitat del segle XX. Com a novetat, han nascut
programes com MACBA es viu, que els dissabtes
porta a les sales del museu música, dansa i activitats sorpresa. I hem posat les bases per a l’ampliació del Museu.
En aquest mandat, el Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC) s’ha fixat els objectius
d’obrir-se a nous públics, impulsar la investigació i la recerca, i aconseguir més projecció a
escala nacional i internacional. L’any 2013, les
col·leccions del museu van ser objecte d’un nou
plantejament, per tal de presentar-les de forma
més oberta i generar noves lectures. Han estat
exposicions destacades del període: “La batalla
de Tetuan de Fortuny. De la trinxera al museu”.
“Jo faig el carrer. Joan Colom, fotografies 19572010”; l’exposició presentada en motiu del Tricentenari BCN sobre Antoni Viladomat.
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El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) s’ha consolidat com un pol d’atracció cultural i creativa per a la ciutat de Barcelona,
per al conjunt de Catalunya i a escala internacional, amb exhibicions com: “Souvenir. Martin Parr,
fotografia i col·leccionisme”, “El Paral·lel 18941939. Barcelona i l’espectacle de la modernitat”,
“Arxiu Bolaño, 1997-2003”, “Pasolini Roma”, “Espriu. He mirat aquesta terra” –exposició central
de la commemoració de l’Any Espriu–, “Big Bang
Data” o “Sota setge”, aquestes dues últimes inaugurades l’any 2014, el de la celebració dels 20
anys de l’equipament.
La Fundació Joan Miró ha programat una de les
exposicions més importants de l’obra de Miró
vistes a Europa els últims vint anys: “Joan Miró.
L’escala de l’evasió”. Una altra exposició temporal destacada va ser “Explosió! El llegat de
Jackson Pollock”, una mostra que investigava la
pintura d’acció i la seva influència en la performance i en l’art conceptual.
A la Fundació Antoni Tàpies, l’interès per l’obra
de Tàpies ha estat una constant al llarg del
mandat, com ho demostren l’exposició: “Antoni Tàpies. Cap, braços, cames, cos”, i les diverses
mostres d’obres del pintor del fons de la col·lecció.
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Quant al Mercat de les Flors, en aquesta etapa
ha posat en marxa un projecte de companyies
associades, com Mal Pelo, Israel Galván, La Veronal, Roberto Oliván i Baró d’Evel. El Mercat també lidera el projecte Modul-dance (coparticipat
amb una vintena de centres de dansa d’Europa).
La programació artística en aquest període ha
inclòs coproduccions, amb espectacles de Mar
Gómez, Sònia Gómez, Blanca Li o Los Corderos,
i companyies i artistes convidats, com la Compañía Nacional de Danza, Akram Khan, Nacera Belaza o la Danza Contemporánea de Cuba.

6 noves

biblioteques obertes a la ciutat

4 nous

centres cívics oberts a la ciutat
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PROJECTES OBERTS

CANDIDATURA
CIUTAT UNESCO DE LA
LITERATURA

L’Ajuntament de Barcelona promourà la candidatura per a la designació de Ciutat de la Literatura, dins
de la Xarxa de Ciutats Creatives de
la Unesco. La candidatura recollirà
la creativitat i la diversitat del panorama literari a la ciutat per a projectar-la internacionalment a través de
la Unesco.

El Teatre Lliure ha desenvolupat una programació, que inclou una àmplia presència dels llenguatges escènics contemporanis en espectacles
nacionals i internacionals. Les coproduccions
amb altres teatres i entitats han estat abundants
en aquest període. Pel que fa a les produccions
pròpies, cal destacar: Dispara / Agafa Tresor /
Repeteix, dirigit per Josep Maria Mestres; Els feréstecs, dirigit per Lluís Pasqual: Un enemic del
poble, amb direcció de Miguel del Arco: Els dies
feliços, dirigida per Sergi Belbel, i L’onada, dirigit
per Marc Montserrat Drukker.

La Xarxa de Ciutats Creatives de
la Unesco, creada l’any 2005, promou les col·laboracions entre les
ciutats membres per a desenvolupar projectes literaris en línia
amb els objectius de la Unesco de
desenvolupament cultural, social i
econòmic. De les diferents disciplines creatives existents, en la xarxa
de Literatura, en formen part les
ciutats següents: Dublín, Edimburg,
Heidelberg, Praga, Granada, Cracòvia, Melbourne, Iowa, Dunedin i
Norwich.
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TRICENTENARI BCN

L’any 2014 es va complir el 300 aniversari dels fets de l’11 de setembre de 1714. Per aquest
motiu, l’Ajuntament de Barcelona va organitzar, de manera coordinada amb la Generalitat de
Catalunya, una commemoració ciutadana que va servir per a redescobrir la ciutat del segle
XVIII, entendre la dimensió d’aquells fets i posar-los en relació amb la realitat present i les
expectatives de futur.
El Tricentenari BCN –en el qual hi van participar els equipaments culturals, districtes,
entitats socials i cíviques, mitjans de comunicació i el món educatiu, acadèmic i editorial
de la ciutat– va potenciar el diàleg entre passat i present amb un programa d’actes, que
va incloure exposicions, debats, seminaris, publicacions, itineraris, festes ciutadanes
i propostes artístiques, que ens van endinsar en la nostra història des de la reflexió, la
divulgació, la creació artística i la participació ciutadana.
En total, van ser gairebé 400 activitats programades a 150 espais de Barcelona, amb una
participació de prop de dos milions d’assistents. Són xifres que parlen d’una celebració que
va arribar a tots els districtes de la ciutat.
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L’Auditori ha redefinit les seves línies, que aposten per la promoció del patrimoni català, la
creació d’oportunitats per als talents emergents,
la creació de nous públics, la racionalització
econòmica i la internacionalització.
El Palau de la Música Catalana ha propiciat en
aquest mandat el naixement del cicle Da Camera, que convoca tant conjunts instrumentals consagrats com clarament emergents, en col·laboració amb Ibercamera.
La temporada 2013 va estar marcada per tres fites: l’Orfeó i el Cor de Cambra del Palau de la Música van debutar a la Konzerthaus de Viena, en
la primera actuació conjunta a l’estranger de les
dues formacions. Poc després, totes dues van actuar per primera vegada amb la Filharmònica de
Berlín per oferir el Rèquiem de Fauré; la tercera
gran cita de l’any va ser el Concert de Sant Esteve, que complia 100 anys. L’Orquestra Simfònica
de la Ràdio de Baviera, Les Musiciens du Louvre
i Marc Minkowski són altres grans formacions
presents al Palau 100 entre el 2012 i el 2015. Cal
destacar, també, el recital ofert per Jordi Savall
en el marc del XXXV Festival de Música Antiga de
Barcelona.

3

espais de patrimoni històric recuperats
CASTELL DE MONTJUÏC,
RECINTE MODERNISTA DE SANT
PAU I CASA MUÑOZ RAMONET

El Gran Teatre del Liceu va estrenar el 2012 Linda
di Chamonix, de Donizetti, amb Diana Damrau i
Juan Diego Flórez. El mateix any, va reposar La
Bohème, amb quatre repartiments diferents i
figures de renom, com Ainhoa Arteta, Fiorenza
Cedolins i Carlo Colombara, entre d’altres.
El 2013, va programar una producció mítica:
Pelléas et Mélisande, de Claude Debussy, i Aïda
(amb els decorats de Josep Mestres Cabanes), de
Verdi, amb la soprano nord-americana Sondra
Radvanovsky i el gran baríton català Joan Pons,
que es va acomiadar dels escenaris al mateix
teatre on va debutar.
A fi de commemorar el bicentenari del naixement de Richard Wagner i de Giuseppe Verdi,
el Liceu va acollir la companyia del Festival de
Bayreuth, amb L’holandès errant: Lohengrin i
Tristany i Isolda, i va programar una sèrie de concerts amb fragments de les millors òperes de
Verdi.

UNA PART IMPORTANT
DE LES POLÍTIQUES
CULTURALS MUNICIPALS
ES REALITZA A
TRAVÉS DELS GRANS
EQUIPAMENTS, QUE
S’ENCARREGUEN DE LA
PROJECCCIÓ CULTURAL
DE LA CIUTAT
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CAPITAL DE LA CULTURA
CATALANA
Barcelona ha fet també en aquest mandat un
pas endavant per exercir plenament la capitalitat de la cultura catalana en tot el seu conjunt.
La nostra cultura ha d’aprofitar la finestra al món
que és Barcelona per explicar la contribució, única i singular, que hem de fer en un món cada cop
més complex i global. L’exercici responsable de
la capitalitat de Barcelona només té sentit si es
fa en cooperació amb la realitat rica, plural i diversa de la nostra cultura i el nostre país.
L’Institut de Cultura ha traçat en aquest mandat
una via de sentit doble per enfortir les complicitats entre Barcelona i la resta de Catalunya.
D’una banda, ha volgut facilitar que les expressions culturals de Barcelona arribin a totes les viles i ciutats de Catalunya; i de l’altra, s’ha proposat que Barcelona sigui la plataforma cultural de
totes les viles i ciutats del nostre país: la capital
ha d’estar al servei dels creadors, de les xarxes i
de les associacions que treballen per la cultura.

L’INSTITUT DE
CULTURA HA
TRAÇAT EN AQUEST
MANDAT UNA VIA
DE SENTIT DOBLE
PER ENFORTIR LES
COMPLICITATS
ENTRE BARCELONA
I LA RESTA DE
CATALUNYA

Per tal de realitzar aquest propòsit, l’Institut de
Cultura ha estat present a les fires i plataformes
que Catalunya organitza en l’àmbit de les arts
escèniques:
La Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional
(Manresa), el Mercat de la Música Viva (Vic) i
FiraTàrrega. Teatre al Carrer (Tàrrega)
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Ha donat suport a la dinamització de la
Universitat Catalana d’Estiu a Prada, amb
la presència de grups de cultura popular i
tradicional; a la Trobada Nacional de Puntaires
i dels Tres Tombs de Catalunya l’any 2013 i a
l’organització a Barcelona de la capitalitat de la
sardana l’any 2014.

Al llarg del mandat, Barcelona ha promogut els
vincles amb altres poblacions del país per mitjà
de la signatura de convenis de col·laboració:
Cardona, Reus, Torroella de Montgrí,
Mequinensa, Montblanc, Girona, Santa
Coloma de Farners, Calella, Horta de Sant
Joan, Almacelles, Vielha i l’Alguer.
Han establert amb la nostra ciutat acords per a
la promoció i cooperació cultural. Les viles de:
Mataró, Reus, Manresa, Cardona i Algemesí.
Han estat convidades a les festes de Santa
Eulàlia per a exhibicions del seu patrimoni
festiu.
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D’altra banda, la capital de Catalunya ha assumit responsabilitats en l’àmbit de la promoció
de la llengua pròpia de la Vall d’Aran i de la
cultura aranesa i, per extensió, a tota la cultura occitana. L’Ajuntament de Barcelona, a
través de l’Institut de Cultura, ha mostrat el seu
interès a reconèixer la llengua pròpia a la Vall
d’Aran com a llengua oficial de la capital de Catalunya i normalitzar-ne la seva presència en
moltes de les activitats culturals de Barcelona.
La recuperació i la dignificació de la nostra història nacional també ha format part del programa d’acció de l’ICUB per restablir complicitats
amb el país. En aquest sentit, la commemoració dels fets de 1714 va oferir-nos l’oportunitat
d’entendre la dimensió dels esdeveniments
respecte a la Catalunya d’avui i de demà. El
Tricentenari BCN va donar el tret de sortida
amb la inauguració del Born Centre Cultural,
un equipament cabdal per conèixer aquesta
pàgina de la història, i va brindar a Barcelona
l’ocasió de treballar estretament amb la resta
de viles i ciutats de Catalunya vinculades a la
Guerra de Successió. Sens dubte, el Tricentenari
BCN ha estat el projecte que millor ha simbolitzat la capitalitat de Barcelona en el conjunt
del país.

21.494

activitats per a la promoció del català.
Centre per a la Normalització Lingüística
de Barcelona (2013)

Conscient que la llengua constitueix la columna vertebral de Catalunya, l’element que
defineix i cohesiona el país, com també que
compartim la llengua catalana amb altres
territoris, l’Ajuntament de Barcelona ha posat
en marxa en aquest mandat una sèrie de polítiques de promoció de la llengua: l’Institut de
Cultura ha realitzat activitats per a ampliar la
presència pública de la llengua catalana –per
exemple, donant suport a l’Espai Avinyó i al
Festival Dau–; ha enfortit la col·laboració amb
la Plataforma per la Llengua, amb activitats
vinculades amb la promoció del català des de
la perspectiva de la cohesió i la inclusió social;
ha donat suport a la Setmana del Llibre en català, un esdeveniment únic d’interès públic i
social; ha signat un conveni de col·laboració
amb l’Ajuntament de l’Alguer, ciutat amb un
gran simbolisme per al conjunt dels països de
llengua i cultura catalanes; ha prosseguit amb
les activitats de col·laboració amb Acció Cultural del País Valencià, orientades a fer conèixer
entre els valencians els treballs que es realitzen a Barcelona en el camp de la música, la
literatura i el cinema; i ha donat suport a la
xarxa Alcover, constituïda l’any 2011 a Tàrrega,
i que té per objectiu l’intercanvi d’espectacles i
la professionalització del sector teatral, per tal
que produccions escèniques del País Valencià i
les Illes puguin ser vistes a Barcelona, i que les
produccions catalanes puguin ser programades al País Valencià i les Illes.
En aquest mandat, a més, Barcelona ha demostrat que s’estima les tradicions i que vol que la
ciutat en gaudeixi. Atès que, de totes les festes tradicionals, una de les més participatives
és la revetlla de Sant Joan –una nit màgica que
se celebra a tots els territoris de parla catalana–, l’Ajuntament ha fet un esforç per incorporar Sant Joan al calendari festiu de la ciutat,
amb la rebuda festiva de la Flama del Canigó
a la plaça de Sant Jaume, amb presència dels
Gegants de la ciutat i l’àliga de Barcelona i un
complet programa d’actes populars.
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3.073

rodatges als carrers de la ciutat l’any
2014

2 milions

de persones han participat a les
activitats del Tricentenari BCN

PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE
LA CULTURA FETA A BARCELONA
La internacionalització és un element essencial
per a l’excel·lència i la sostenibilitat dels sectors
culturals de Barcelona. Avui dia és fonamental
desenvolupar una política cultural que tingui en
compte la seva dimensió internacional: les polítiques culturals han de promoure la projecció
exterior, l’atracció de talent i creativitat d’arreu i
la participació en els circuits i xarxes internacionals d’art i cultura, i també han de ser presents
en el debat internacional al voltant de la cultura.
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Enfortir la projecció internacional de la cultura
de la ciutat ha estat una de les prioritats estratègiques de l’Institut de Cultura en aquest mandat:
l’ICUB no només ha acompanyat i ha fet créixer
els projectes culturals de la ciutat, sinó que ha
treballat a fi d’obrir-los les portes dels mercats
internacionals.
La importància de la projecció cultural de Barcelona a l’exterior pot explicar-se a través de la
presència de la nova creació a la ciutat de mercats, fires i festivals internacionals, com ara l’Art
Souterrain de Montréal, o de la música de Barcelona al Womex o al mercart d’Ulsan (Corea);
també, i molt especialment, a través de la participació de Barcelona com a ciutat convidada
del Saló del Llibre de París, un dels salons més
prestigiosos d’Europa, el 2013 –l’any següent,
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya, conjuntament amb l’Associació d’Editors en Llengua Catalana i el Gremi d’Editors de
Catalunya, van presentar-se per primera vegada
juntes a la fira més important del món, la Fira
del Llibre de Frankfurt, i van compartir un espai al Saló Internacional Liber de Barcelona sota
el lema “Catalunya, país de llibres. Barcelona,
capital de l’edició”–; finalment, l’assistència de
Barcelona, també com a ciutat convidada, a la
setmana del Disseny de Pequín (Beijing Design
Week), l’esdeveniment més important d’Àsia en
matèria de disseny, arquitectura i urbanisme, va
oferir una oportunitat estratègica per a la indústria creativa de la ciutat. Així mateix també hem
signat convenis amb la capital d’Hongria, Budapest i Riga, capital del jove estat de Letònia.
Pel que fa a la Mercè, el programa de ciutat convidada ha permès fer més estrets els vincles amb
ciutats com Sant Petersburg, Viena, Montréal,
Buenos Aires o Estocolm, en els dos últims casos, establint un intercanvi cultural d’anada i tornada, que ha permès promoure també la internacionalització de la nostra cultura.
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En la conjuntura actual, resulta també important
donar suport a l’estructuració dels sectors. En
aquest sentit, les xarxes són els indrets de diàleg,
intercanvi, aprenentatge, negociació, col·laboració i coproducció que estructuren els diversos
sectors culturals. Les organitzacions culturals de
Barcelona han de pertànyer a xarxes internacionals com a mecanisme d’aprenentatge, de coneixement del sector i d’inici de col·laboracions
i coproduccions. Així, en aquest mandat, entre
altres projectes, ha estat important la participació
d’actors culturals de Barcelona a les xarxes: Trans
Europe Halles i IETM (L’Antic Teatre i Nau Ivanow), l’European Dancehouse Network (Mercat de les Flors) i Arianna (liderada pel Govern
de Sardenya i dedicada a reforçar la visibilitat
de les cultures populars i tradicionals de la Mediterrània).
També, l’impuls a projectes emblemàtics, inequívocament associats amb Barcelona, com la
Fundació Centre Internacional de Música Antiga
(presidida per Jordi Savall).
S’ha promogut igualment la projecció de la cultura d’arrel tradicional, particularment de les
colles castelleres, que amb el nostre suport han
viatjat al festival Sfynx (Bèlgica), a Estocolm, o
a Mumbai (India), entre d’altres.

LES POLÍTIQUES
CULTURALS HAN
DE PROMOURE LA
PROJECCIÓ EXTERIOR,
L’ATRACCIÓ DE TALENT
I CREATIVITAT D’ARREU
I LA PARTICIPACIÓ EN
ELS CIRCUITS I XARXES
INTERNACIONALS D’ART
I CULTURA
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En aquest mandat, amb el suport de l’Ajuntament, s’han posat en marxa projectes culturals
emblemàtics, que han permès la projecció internacional de la nostra cultura i de la nostra
ciutat.

PROJECCIÓ INTERNACIONAL: DE PEQUÍN A ESTOCOLM

Conjuntament amb l’Institut Ramon LLull, el mes de setembre de 2014, Barcelona va ser la
ciutat convidada de la Setmana del Disseny de Pequín (Beijing Design Week), un esdeveniment
que cada any convoca milions de persones a les seves activitats: el 2014 va rebre prop de 5
milions de visitants i Barcelona va estar representada per més de 100 creadors, emprenedors
i dissenyadors, que van fer conèixer la creativitat de la ciutat. El Pavelló Barcelona, situat al
districte 751 de Pequín, va rebre el guardó al millor pavelló de la Beijing Design Week.
Altres projectes amb suport municipal que han tingut ressò internacional al llarg del mandat
van ser l’exposició The Ladder of Escape (L’escala de l’evasió) de la Fundació Joan Miró, que es
va exhibir a la prestigiosa Tate Modern de Londres, la presentació a Nova York i a Úmbria del
Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona i l’expansió internacional del Sónar.

20

Pel que fa al món editorial, convé destacar la presència de Barcelona com a ciutat convidada
del Saló del Llibre de París, un dels de més anomenada d’Europa, el 2013, amb una afluència
de públic de gairebé 200.000 assistents. Finalment, la projecció de la creativitat de Barcelona
va viure també l’any 2014 un moment molt destacat al Festival de Cultura d’Estocolm, la més
gran manifestació a l’aire lliure que s’hi realitza, i on Barcelona va ser la ciutat convidada, amb
la presència d’artistes de circ, castellers i bandes de música. Un intercanvi que va tenir el seu
retorn a les festes de la Mercè 2014, on Estocolm va ser la ciutat convidada, per mostrar la
creació contemporània en música, circ i arts de carrer d’aquella ciutat.
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El Grec Festival de Barcelona i el Mercat de les
Flors han continuat rebent suport del programa de Relacions Internacionals per organitzar
l’IPAM, la trobada internacional de teatre i dansa organitzada el mes de juliol a la nostra ciutat; i, en un pla més institucional, Barcelona va
presidir i coordinar la Comissió de Cultura (2011)
i la vicepresidència (de 2013 a 2016) de l’organisme internacional Ciutats i Governs Locals
Units (CGLU). La redacció d’una nova Agenda 21
de la Cultura i el reforç del mandat cultural dels
programes de les Nacions Unides i de la Unesco
van ser els objectius que Barcelona va fixar en
aquesta etapa. És una activitat vinculada a la diplomàcia cultural que una capital ha de considerar en el seu programa d’accions i que ha de ser
concebuda amb la implicació directa del sector
cultural.
Convé destacar també la organització l’any 2014
del cicle d’exposicions Europa 25 a diversos centres culturals per commemorar a Barcelona els
25 anys de la caiguda del mur de Berlín, així com
l’acord establert per acollir l’any 2016 el Parlament Cultural Europeu al Recinte modernista
de Sant Pau.
L’exercici ple i explícit de Barcelona com a capital
de la cultura catalana en tot el seu conjunt necessitava d’un senyal institucional clar i inequívoc, i aquest va ser la integració de l’Ajuntament
al Consorci de l’Institut Ramon Llull, dedicat a la
projecció internacional de la llengua i la cultura
catalanes. La presència de l’Ajuntament de Bar-

celona a l’IRL ha permès una participació més
gran dels creadors, artistes i projectes culturals
de la ciutat en els programes de l’IRL, alhora que
l’Ajuntament es beneficia de la xarxa de contactes i delegacions internacionals de les quals disposa l’IRL.
Finalment, l’any 2014 la Comissió Europea va
designar Barcelona com la primera Capital Europea de la Innovació. Mitjançant els fons europeus de més de 5 milions d’euros, s’ha engegat
un programa coordinat per la Direcció d’Innovació i Creativitat, destinat a desenvolupar l’economia de la creativitat i la innovació a Barcelona i a
dotar de recursos projectes d’innovació cultural
incipients que, en el futur, poden generar més riquesa a la ciutat. Els fons europeus s’han invertit
directament en projectes innovadors que utilitzen les TIC del futur a la indústria creativa.

11%

dels ocupats a la ciutat ho fan en
indústries creatives

20%

dels autònoms de la ciutat treballa en el
sector de les indústries creatives
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LA INTERNACIONALITZACIÓ ÉS UN ELEMENT ESSENCIAL
PER A L’EXCEL·LÈNCIA I LA SOSTENIBILITAT DELS
SECTORS CULTURALS DE BARCELONA
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La conservació i divulgació del patrimoni cultural, arquitectònic i arqueològic de Barcelona
és una eina fonamental per a la recuperació de la memòria de la ciutat. Gràcies a aquest
patrimoni, podem conèixer de primera mà els fets i personatges que, al llarg de la història, han
fet de la nostra ciutat una gran capital lligada a conceptes com el progrés i la innovació. Amb la
intenció de recuperar i promoure el coneixement i la memòria històrica de Barcelona, l’Institut
de Cultura de l’Ajuntament ha impulsat actuacions que han posat en valor el seu patrimoni, i
ha desenvolupat nous mecanismes que milloren l’eficiència en la recerca arqueològica i en la
gestió del patrimoni cultural de Barcelona.

EL PATRIMONI I LA
MEMÒRIA
Com veurem en aquest mateix capítol, l’impuls de la recerca arqueològica, la recuperació de
nous centres patrimonials i l’obertura de nous espais museístics, així com l’ampliació de les
col·leccions dels museus municipals, ha estat un objectiu prioritari per a l’Ajuntament en
el mandat 2011-2015. L’esforç i els recursos invertits han fet possible intervencions de gran
transcendència o la posada en marxa del Pla Bàrcino, orientat a donar a conèixer les restes de
l’antiga colònia romana, amb resultats altament satisfactoris. Cal ressaltar que s’ha posat en
marxa el Born Centre Cultural, que ha esdevingut un centre cultural de referència a la ciutat,
el nou Museu del Disseny, amb un notable esforç per posar en comú les diverses col·leccions, i
finalment, s’ha inaugurat el nou Museu de Cultures del Món, una aposta per ampliar el panorama
museístic amb col·leccions d’art no-occidental d’alt valor.
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CONÈIXER EL PASSAT PER CONSTRUIR EL FUTUR: IMPULS A L’ ARQUEOLOGIA
La riquesa i la diversitat del patrimoni
arqueològic de Barcelona han requerit una
atenció prioritària de l’Ajuntament en aquest
mandat. El projecte de capital cultural que el
Govern municipal proposa per a la ciutat es
fonamenta en la posada en valor d’aquest
patrimoni i en la millora de l’eficiència en la
gestió de les polítiques patrimonials a Barcelona,
que en aquest període s’han caracteritzat per
promoure la recuperació del nostre patrimoni
arqueològic. L’Ajuntament dedica una especial
vigilància a aquestes polítiques, conscient de
la dimensió social, econòmica i cultural que
la recerca, la conservació, la divulgació i la
projecció del patrimoni representen per a la
ciutat.
La cooperació entre els departaments d’Hàbitat
Urbà i els de Cultura, Coneixement, Creativitat
i Innovació, per tal de donar compliment a les
previsions de la legislació urbanística i la relativa a la protecció del patrimoni, s’ha reflectit en
la col·laboració política i tècnica que les dues
àrees han realitzat tant en els òrgans regulars
existents com en les comissions tècniques municipals per a projectes específics. Coneixedor de
les oportunitats que la transformació urbanística
genera per al desenvolupament d’importants
projectes culturals, el Govern ha creat la Taula
de Patrimoni, òrgan tècnic de coordinació de les
polítiques municipals en matèria de patrimoni
arquitectònic, històric, artístic i arqueològic.
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277

projectes d’intervenció arqueològica
en tres anys

29

metres lineals de muralla recuperada

LA CONSERVACIÓ
I DIVULGACIÓ DEL
PATRIMONI CULTURAL,
ARQUITECTÒNIC
I ARQUEOLÒGIC
DE BARCELONA
ÉS UNA EINA
FONAMENTAL PER A
LA RECUPERACIÓ DE
LA MEMÒRIA DE LA
CIUTAT
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Com a conseqüència de l’aposta municipal per a
la recuperació del patrimoni arqueològic de la
ciutat, el Servei d’Arqueologia de Barcelona ha
obert una nova seu (c. Rull, 4) que garanteix més
eficiència en la gestió dels treballs arqueològics,
així com en la transparència i informació de les
recerques i en la divulgació dels resultats. A més,
el Servei ha posat en marxa un nou lloc web,
www.bcn.cat/arqueologiabarcelona, que informa de la seva activitat i apel·la a la col·laboració
ciutadana en la documentació i/o recuperació
de peces desaparegudes. Aquesta crida a la participació ciutadana subratlla la rellevància que
l’Ajuntament atorga a la col·laboració de la societat civil en els grans projectes culturals de la
ciutat.
La difusió en xarxa de la feina del Servei d’Arqueologia ha crescut, d’altra banda, amb la
creació de la Carta Arqueològica de Barcelona
(http://cartaarqueologica.bcn.cat), un inventari del passat històric de la ciutat que, des de
desembre de 2012, posa a l’abast del públic
informació del patrimoni arqueològic –de la
prehistòria a la Guerra Civil. Una eina de treball
totalment innovadora, que a més permet una
major coordinació de la recerca arqueològica a
tota la ciutat.
També, el fons del Centre de Documentació, un
capital de gran valor fins ara reservat als investigadors, s’ha obert al públic, per respondre a la
demanda creixent de la ciutadania pel que fa al
coneixement del passat de la ciutat.
Una altra iniciativa molt rellevant fou la creació,
l’any 2012, del Pla Bàrcino per a la recuperació
i posada en valor del patrimoni de la ciutat romana, l’objectiu del qual era impulsar la recerca,
el coneixement i la divulgació al voltant de l’arqueologia a Barcelona i, en especial, la referent
al passat romà de la ciutat.

PROJECTES OBERTS

EL MACBA CREIX

Els nous espais cedits per l’Ajuntament al Macba (la capella dels Àngels i el convent dels Àngels) faran
possible un augment de l’espai de
sales d’exposicions, la consolidació
del centre d’estudis i documentació
del mateix museu, i una nova ordenació de tots els espais al voltant de
la plaça dels Àngels. Una aposta per
al creixement del museu, vint anys
després de la seva obertura, que
encara s’ampliarà en una segona
fase arran de la cessió de la capella del carrer de Montalegre, com a
espai expositiu per a la col·lecció
del museu.

NOU MUHBA EL CALL

El Call Jueu és un espai molt singular i extraordinari del nostre
patrimoni arqueològic, però malauradament oblidat en el relat històric
de la ciutat. Hem promogut un nou
espai, MUHBA El Call, per a posar
en valor les seves restes, promovent-ne el coneixement científic i
rigorós.
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Donada la importància cabdal del període romà per a la història de la ciutat, així com la
necessitat de promoure un millor coneixement i difusió del patrimoni de la Barcelona
romana, l’equip de govern va proposar l’any 2012 la posada en marxa del Pla Bàrcino, un
programa per a la recuperació i difusió de la ciutat romana. Un pla per donar a conèixer els
tresors patrimonials de la ciutat, i promoure el retorn social d’aquest patrimoni.

PLA BÀRCINO

L’objectiu principal del Pla Bàrcino és impulsar una gestió creativa del patrimoni arqueològic
romà de Barcelona, a fi de generar un vincle emocional entre la ciutadania actual i la Bàrcino
romana. El pla, a més, té com a finalitat facilitar al públic les eines per conèixer el passat,
de manera eficaç, interessant i atractiva, i promoure esdeveniments internacionals que
permetin posicionar l’arqueologia romana com un dels elements de referència de l’oferta
turística de la ciutat. Una ciutat que, gràcies al Pla Bàrcino, s’ha retrobat amb el seu passat
romà als barris de la Sagrera o de Sant Antoni, o a diferents enclavaments de Ciutat Vella,
algunes de les àrees on s’han descobert més restes de l’antiga Bàrcino.
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Tot plegat es pot reviure gràcies a Bàrcino 3D, l’app que ens permet viatjar en el temps i
passejar-nos per la ciutat romana del segle III i comparar-la amb la ciutat actual.
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D’ençà de la seva posada en marxa, el Pla Bàrcino ha obtingut resultats de gran transcendència. El jaciment més important que ha sortit a la
llum és la gran vil·la romana del Pont del Treball Digne, a la zona de la Sagrera, on s’han fet
descobriments espectaculars, que han aportat
abundant informació sobre el passat vitivinícola de la nostra ciutat –el jaciment inclou espais
d’habitatge i productius relacionats amb l’elaboració del vi– i, d’una manera molt destacada,
un mosaic originari del segle IV d’uns 50 m2 de
superfície, que presenta figures geomètriques
(cercles i quadrats combinats, amb trenes, nusos
i flors al seu interior) i sanefes perimetrals.
La intervenció arqueològica de la vil·la romana
del Pont del Treball Digne, finalment, ha permès
recuperar alguns fragments escultòrics, una troballa excepcional, ja que són poques les restes
d’aquesta natura recuperades en el marc d’una
excavació arqueològica a la ciutat. En concret,
s’hi ha trobat un cap de marbre, que formava
part d’una escultura o d’un bust a escala humana
de Bacus, déu romà de l’agricultura, el teatre i el
vi, i un cap de silè d’un ancià calb i barbut, d’una
dimensió més reduïda.
Així mateix, la intervenció arqueològica ha
pemès descobrir un hipogeu neolític a la Sagrera, amb més d’un centenar d’inhumacions,
una troballa excepcional que permetrà ampliar
el coneixement sobre les societats neolítiques al
nostre país.

20.000 m

2

de nous centres culturals patrimonials
en aquest mandat

PROJECTES OBERTS

MONTJUÏC, MUNTANYA
DE MUSEUS

L’adscripció dels pavellons de Victòria Eugènia i d’Alfons XIII de la Fira
com a equipaments museístics, farà
possible un creixement estratègic
dels entorns del Museu Nacional.
Els nous espais, dedicats a l’ampliació del MNAC, Centre Nacional de
Fotografia i al nou Museu Nacional
de l’Arquitectura i l’Urbanisme, i
a un nou gran espai expositiu que
manca a la ciutat, permetran un
salt qualitatiu en la projecció de
Montjuïc com el pol cultural més
destacat de la ciutat. La reordenació dels espais proposada, inclourà
un nou vestíbul d’accés als diversos
espais museístics articulats entorn
del MNAC, més pròxim a la plaça
d’Espanya i que donarà també accés
als espais del Caixaforum, a l’antiga
fàbrica Casaramona.
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IMPULS AL CASTELL
DE MONTJUÏC COM A
EQUIPAMENT CULTURAL

La recuperació del Castell de
Montjuïc com a espai patrimonial,
de memòria i de lleure de la ciutat,
es promourà recuperant noves parts
del patrimoni del Castell, impulsant
la posada al dia d’aquestes instal·lacions, i promovent la posada
en marxa d’un nou centre d’acollida
de visitants. La tasca iniciada en
aquest mandat per a recuperar per a
la ciutat aquest espai com a centre
cultural, es reforçarà amb les propostes expositives i culturals per a
tots els públics.

Finalment, i arran de la posada en funcionament
del nou web (www.bcn.cat/arqueologiabarcelona), el Servei d’Arqueologia de Barcelona
convida els ciutadans a col·laborar en la recerca de peces perdudes, com una dracma ibèrica
desapareguda durant la Guerra Civil, i que es
trobava dipositada al Gabinet Numismàtic de
Catalunya, al Museu Nacional d’Art de Catalunya,
procedent de la col·lecció Pujol i Camps.
Igualment, s’ha treballat en diversos trams
de la muralla (sotstinent Navarro, baixada Viladecols-plaça dels Traginers), amb resultats
arqueològics i històrics excepcionals que certifiquen la importància de la muralla romana
de Barcelona, una de les més ben conservades
d’Europa –en els propers anys, la intervenció
ens haurà proporcionat prou coneixements per
a documentar la fortificació sencera. D’altra
banda, les domus dels carrers de Sant Honorat
i Avinyó ens permetran conèixer com vivia una
família barcelonina fa dos mil anys, mentre que
a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor
s’hi han fet excavacions programades –és a dir,
proactives– que permeten ressituar el paper de
Barcelona a l’època visigoda (segle VI), o descobrir una fossa comuna amb restes materials de
la pesta negra que va afectar la ciutat al segle
XIV. Les intervencions recents han tret a la llum
una tomba privilegiada del segle VI, pertanyent
a un personatge rellevant de la comunitat cris-

2 milions

de visitants en el primer any de
funcionament del Born Centre Cultural
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368

activitats en el primer any de
funcionament del Born Centre Cultural
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tiana; una piscina baptismal del mateix segle;
unes pintures de Josep Mirabent i Bartomeu Ribó
(1857) a la cúpula de la Capella del Santíssim; i
una galeria subterrània de 15 metres excavada
al terreny natural i en diferents nivells, que presenta una sala circular amb bancs i fornícules al
llarg del seu recorregut (una fresquera dels segles XVII-XVIII).
A l’entorn del Mercat de Sant Antoni, i per tant
fora muralles, han aparegut un tram de la Via Augusta i diversos elements patrimonials. I encara
s’han fet més intervencions en diversos espais
de la ciutat (al passeig de Colom, al costat de
la plaça de Medinaceli, al carrer de Regomir...),
que posaran llum sobre els nostres orígens més
remots.
No menys rellevant ha estat la conclusió d’un
projecte de gran complexitat, i que ha requerit
un canvi de tendència per tal de concloure’l satisfactòriament. Es tracta de la intervenció en el
Baluard del Migdia, iniciada l’any 2006 i que en
aquest mandat s’ha centrat en el baluard i la canalització de la derivació del Rec Comtal excavada en el solar. Els treballs d’urbanització que posaran fi a la intervenció es desenvoluparan entre
el març i el novembre de 2015, i tenen per objectiu la creació d’un espai públic per a vianants
entre els edificis d’habitatges actualment construïts i la creació d’una zona d’estada i d’arbrat.
En definitiva, l’impuls als treballs de recerca arqueològica en el període 2011-2015 ha significat la recuperació d’una part fonamental del patrimoni de tots els barcelonins i les barcelonines.

NOVES SEUS PER AL
MUSEU NACIONAL DE
CIÈNCIES NATURALS

Es promourà, d’acord amb la Generalitat de Catalunya, la reobertura
de la seu del Museu Martorell, com
l’espai museístic de les col·leccions
i els gabinets històrics de ciències,
que inclouen el trasllat del Gabinet
Salvador de l’Institut Botànic, recuperat totalment en aquest Mandat
per l’adquisició de l’Ajuntament, i el
vincle amb el Parc de la Ciutadella
com el parc de més tradició científica a Barcelona. Així mateix, s’impulsarà la construcció del nou edifici
de reserves del Museu, en l’àmbit
del Fòrum, que acollirà també els
diversos equips de recerca de què
disposa el Museu.

AMPLIACIÓ DEL MUSEU
PICASSO

L’Ajuntament promourà l’ampliació
dels espais expositius d’un dels
principals museus de la ciutat. A
través d’aquesta ampliació es promourà també l’eix Montcada com
un eix de referència museística a la
ciutat.
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L’11 de setembre de 2013, data d’inici de la commemoració del Tricentenari dels fets de
1714, l’antic mercat del Born va obrir les portes per donar servei a la ciutat com a espai de
memòria viva i de reflexió sobre el nostre futur.

EL BORN CENTRE CULTURAL

El Born Centre Cultural té com a eix central el jaciment arqueològic, una superfície de 8.000
m2 que descobreix la història de Barcelona des de l’època romana fins a l’inici del segle XVIII,
quan la vida en aquesta part de la ciutat va quedar bruscament interrompuda pel desenllaç de
la Guerra de Successió. La resta de la programació s’articula al seu entorn: quatre espais que
reten tribut en el seu nom als herois del 1714 acullen l’exposició permanent (Sala Villarroel),
un relat de la vida quotidiana a la Barcelona del 1700 a través dels tres mil objectes recuperats
a l’excavació; exposicions temporals (Sala Casanova); concerts, conferències, projeccions
audiovisuals i altres actes culturals (Sala Moragues); i oferta gastronòmica, llibres i botiga
(Sala Castellví). El conjunt es completa amb la Sala Comercial, situada fora del recinte i
destinada a l’organització d’actes de petit format.
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L’acceptació i l’interès generat pel nou equipament es manifesta en algunes dades ben
eloqüents: més de dos milions de visitants, unes 217.000 entrades venudes, més de 30.000
visites guiades, més de 300 escoles i 20.000 alumnes. De cara al futur, el Born Centre Cultural
afronta el repte de convertir-se en un equipament de referència de la ciutat, com a centre
cultural però també com a nucli del nou espai públic creat al voltant de l’antic mercat.
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GRÀCIES A AQUEST
PATRIMONI, PODEM
CONÈIXER DE
PRIMERA MÀ ELS FETS I
PERSONATGES QUE, AL
LLARG DE LA HISTÒRIA,
HAN FET DE LA NOSTRA
CIUTAT UNA GRAN
CAPITAL

EL PATRIMONI DE BARCELONA
CREIX: NOUS ESPAIS I CENTRES
PATRIMONIALS
El mandat 2011-2015 ha suposat la recuperació
per a l’ús públic i cultural de tres importants
centres patrimonials, El Born Centre Cultural,
el Castell de Montjuïc i el Recinte Modernista
de Sant Pau, així com la realització i inauguració
del Museu del Disseny i el Museu de Cultures
del Món, dos espais museístics que són ja
referents indiscutibles en el seu àmbit i que
han contribuït a la projecció internacional i la
consolidació de Barcelona com a capital cultural.
L’acció promoguda des de l’Institut de Cultura

VISITANTS
ALS MUSEUS I EXPOSICIONS MUNICIPALS I CONSORCIATS
Total a l’any
Increment respecte a l’any anterior

8,03
8,0

7,0

6,08

6,0

5,29

5,47

5,40

5,0

31

En milions

2014

2013

2012

2011

3,0

2010

4,0

ha impulsat també la incorporació al catàleg
patrimonial de la Casa Muñoz Ramonet, un
conjunt de gran valor arquitectònic, històric i
cultural que conserva l’esperit de la burgesia
barcelonina del segle XX. Amb les incorporacions
d’aquests centres al mapa patrimonial i
museístic de la ciutat, l’Ajuntament ha atès, una
vegada més, el requeriment d’una ciutadania
molt activa culturalment.
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El primer gran projecte a fer-se realitat en aquest
període va ser el Born Centre Cultural, inaugurat l’11 de setembre de 2013, coincidint amb la
Diada i l’inici del Tricentenari BCN, el programa
commemoratiu del 300 aniversari dels fets de
1714 organitzat per l’Ajuntament. El Born Centre
Cultural enllaça passat i futur, la Barcelona del
1700 amb la del segle XXI. El jaciment arqueològic i l’exposició permanent hi conviuen amb
conferències, debats, concerts o propostes escèniques, posant de relleu la voluntat de Barcelona de dialogar amb el passat i connectar-lo amb
la realitat present i les expectatives de futur de la
ciutat. En les seves primeres passes, El Born CC ja
s’ha convertit en un centre cultural de referència
per a la ciutat, amb un notable èxit de públic.
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A Montjuïc, la fortificació que durant segles va
ser sinònim de repressió s’ha transformat en un
equipament d’ús cultural, atès el seu potencial
com a espai ciutadà, històric i turístic. El Castell
de Montjuïc aposta de manera especial per l’activitat expositiva relacionada amb la memòria
històrica, i pel coneixement de la fortalesa i de
la muntanya, en què s’enclava a través del nou
Centre d’Interpretació de Montjuïc. El Castell de
Montjuïc està estretament vinculat a la història
de Barcelona, un vincle que el nou Centre d’Interpretació de la fortalesa vol recuperar.
El Recinte Modernista de Sant Pau s’ha convertit en un centre patrimonial en aquest període. Construït per Lluís Domènech i Montaner, el
Recinte és propietat de la Fundació Patrimonial
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (MIA), que al
juny de 2008 va definir els criteris del projecte de
recuperació de l’espai com a centre de referència
en la promoció del coneixement, de la investigació i del desenvolupament del talent. El Recinte
Modernista de Sant Pau, que a més funciona com
un pol d’equipaments en l’àrea de Relacions Internacionals, va obrir les portes l’any 2014 com
un nou centre patrimonial amb un notable èxit
de públic.
Projectades per Enric Sagnier, la Casa del Marquès d’Alella –avui coneguda com Casa Muñoz
Ramonet– i la Torre del Marquès d’Alella s’han
incorporat igualment al patrimoni arquitectònic,

577.639

visitants l’any 2014 al Castell
de Montjuïc

PROJECTES OBERTS

NOVA FASE PER AL PLA
BÀRCINO

D’acord amb les fites assolides pel Pla
Bàrcino, en la recuperació de la Barcelona romana, es continuarà la recuperació de la muralla, la rehabilitació
de la finca de la Baixada de Viladecols
– plaça dels Traginers. Potenciarem
el Passeig de la Muralla (Carrer Sots
Tinent Navarro) com a itinerari patrimonial. Igualment es promourà
la museïtzació dels nous espais del
Mercat de Sant Antoni, que inclouen
una via sepulcral romana, a més d’una
part important de l’antic baluard, i la
recuperació dels jardins del Rec Comtal, amb la urbanització de la zona del
molí de Sant Andreu i la recuperació
de l’aqüeducte romà.

EL MUSEU ETNOLÒGIC
TORNA A OBRIR PORTES

Al mes de juliol de 2015 tornarà
a obrir les seves portes el Museu
Etnològic, amb els espais renovats
i una nova museografia. El museu,
amb peces majoritàriament d’etnografia catalana, però no exclusivament, prendrà els objectes de la vida
quotidiana com a eix vertebrador.
Amb vocació de ser un gran museu
nacional, l’Etnològic obrirà després
de 4 anys d’obres i una inversó superior als 3 M€.
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MUSEU DE CULTURES DEL MÓN

El Museu de Cultures del Món de Barcelona, inaugurat a l’inici de 2015, es configura com un
espai de coneixement del patrimoni artístic i les cultures d’Àsia, Àfrica, Amèrica i Oceania, des
d’una perspectiva pluridisciplinària. Una mostra de la diversitat cultural del món que presenta
una part molt important del préstec a l’Ajuntament de la col·lecció de la Fundació Folch, així
com dels fons municipals i de destacades col·leccions privades del país. En paral·lel, s’hi
programaran exposicions temporals i de petit format, així com activitats educatives, com ara
tallers i visites comentades, a fi d’atreure un públic tan heterogeni com sigui possible.
Adscrit al nou Museu, s’ha creat també el Centre de Recerca i Divulgació, un òrgan d’investigació
i de coneixement sobre l’art i les cultures no occidentals, que inventariarà, digitalitzarà i farà
accessibles els objectes artístics i els fons documentals del Museu, i en dissenyarà les línies
de recerca.
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El Museu de Cultures del Món ocupa dos edificis històrics i de gran valor patrimonial del
carrer de Montcada, les cases del Marquès de Llió i Nadal. El Museu és un dels onze membres
integrants de la xarxa de Museus d’Etnografia i Cultures del Món, SWICH, una xarxa europea
de cooperació cultural que vol potenciar el paper i la visibilitat d’aquests museus com a
centres de creació, de trobada cultural, d’innovació discursiva i de producció de coneixement.
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PROJECTES OBERTS

POSADA EN MARXA DE LA
històric i cultural de la ciutat gràcies a l’impuls de
l’Ajuntament i de la Fundació Julio Muñoz Ramonet, com una llarga reivindicació per obrir a tota
la ciutadania aquesta valuosa peça patrimonial.

FUNDACIÓ JULIO MUÑOZ

Pel que fa als museus, els que componien el Disseny Hub Barcelona (Museu de les Arts Decoratives, Museu Tèxtil i d’Indumentària, Museu de
Ceràmica i gabinet de les Arts Gràfiques) s’han
integrat definitivament en el nou Museu del
Disseny de Barcelona, inaugurat al desembre
de 2014 a la plaça de les Glòries. Abans, al febrer, s’hi va obrir del Centre de Documentació
(biblioteca i arxiu), que ha ampliat els seus fons
amb nous arxius de professionals del món del
disseny i les arts decoratives. El nou museu, les

El Districte de Sarrià – Sant Gervasi
disposarà d’un nou equipament cultural a la seu de la Fundació. D’una
banda, mentre continua el procés
judicial per recuperar les obres d’art

L’IMPULS ALS
TREBALLS
DE RECERCA
ARQUEOLÒGICA
EN EL PERÍODE 20112015 HA SIGNIFICAT
LA RECUPERACIÓ
D’UNA PART
FONAMENTAL DEL
PATRIMONI DE TOTS
ELS BARCELONINS I
LES BARCELONINES

RAMONET

per a la ciutat, es recuperarà l’edifici
principal de la Casa Muñoz Ramonet
com a espai expositiu vinculat a les
col·leccions d’aquest llegat. D’altra
banda, l’edifici annex del recinte,
obrirà les portes l’any 2018 com una
biblioteca especialitzada, pública i
internacional.

LA CASA DEL CONTE A
L’EDIFICI DEL CASTELL
DELS TRES DRAGONS

Es promourà la rehabilitació d’aquest
emblemàtic edifici patrimonial de la
ciutat, obra de Domènech i Montaner,
com a casa del conte. Un centre cultural orientat al públic familiar per a
la promoció de la literatura infantil
i juvenil. Un equipament connectat
amb l’oferta cultural i de lleure que hi
ha actualment existent al Parc de la
Ciutadella.
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PROJECTES OBERTS

NOU IMPULS A ESPAIS
PATRIMONIALS A LA CIUTAT

El treball de promoció del patrimoni cultural de la ciutat es reforçarà
amb les obres de millora dels espais
del Palau Reial Major a Ciutat Vella,
amb una reordenació dels espais del
Museu Marès i un accés connectat
amb la plaça del Rei. Es promourà la
recuperació de la Casa Verdaguer –
Vil·la Joana com a Casa de la Literatura a la ciutat, i es completarà la
reforma i rehabilitació de l’antiga
fàbrica d’Oliva Artés, a Sant Martí,
d’acord amb Hàbitat Urbà, com un
espai de difusió sobre la història
urbanística i la transformació de la
ciutat.
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Així mateix, es promourà la recuperació de la Sala de Calderes de
la Fabra i Coats, un espai únic per a
conèixer el passat fabril de la nostra
ciutat dels segles XIX i XX. S’impulsaran també els treballs al voltant
del domus romà del carrer d’Avinyó,
datats entre els segles I i V, i amb
importants peces de la Barcelona
romana. Finalment, es promourà
també l’ampliacó del subsol del
conjunt monumental de la plaça del
Rei, per a incloure-hi la remodelació
de la part dedicada a la Barcelona
de l’antiguitat tardana, dels segles
IV a VII.

seves col·leccions i l’edifici del Disseny Hub, que
preveu convertir-se en una nova icona de la ciutat, han estat molt ben rebuts per la ciutadania:
només en el mes d’obertura, més de 90.000 persones van visitar-ne les instal·lacions.
El 2015, ha obert les portes un altre equipament
de gran entitat, el Museu de Cultures del Món,
una plataforma de preservació, presentació, difusió i projecció social del patrimoni artístic i del
coneixement de cultures d’Àsia, Àfrica, Amèrica i
Oceania. Una mostra de la diversitat cultural del
món, que inclou fons municipals i destacades
col·leccions privades del país, com la procedent
de la Fundació Folch, composta per més de 2.370
objectes artístics.
Pel que fa a la resta de museus i arxius municipals, s’hi ha continuat l’acció empresa per l’Institut de Cultura per reforçar el paper clau dels centres en el sistema cultural de la ciutat, una acció
que impulsa propostes de reforma i millora dels
equipaments per tal que puguin desenvolupar
completament el seu projecte. Així, el Museu
d’Història de Barcelona-MUHBA, un dels patrimonis urbans més grans d’Europa, ha crescut
amb la renovació o incorporació de nous centres
patrimonials distribuïts pels barris i districtes de
Barcelona, com ara el turó de la Rovira (2011) i
la Casa de l’Aigua (2011). El MUHBA ha organitzat en aquest període l’exposició “El Món 1714”,
sobre el panorama internacinoal al voltant de la
Barcelona del S.XVIII, i que ha estat l’exposició
més visitada de la història del museu. Així mateix ha organitzat l’exposició “Hagadàs. Barcelona”, que permet projectar internacionalment
el patrimoni cultural del Call de Barcelona.

POLÍTIQUES I PROGRAMES CULTURALS A BARCELONA
2011 / 2015

El Museu Frederic Marès s’ha fixat com a objectiu prioritari l’establiment d’acords amb museus
internacionals dels àmbits del col·leccionisme i
de l’escultura, amb la mirada posada en la realització de projectes conjunts en el futur –a fi de
fomentar aquestes relacions internacionals, el
Museu ha liderat la creació d’una xarxa europea
de museus de col·leccionista–; i el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, que és ara un
centre cultural independent, amb una oferta
que abraça l’activitat expositiva, però també
conferències, diàlegs, concerts i un programa
educatiu per als cicles de primària, secundària
i batxillerat. El Monestir ha acollit el nou cicle
Diàlegs a Pedralbes, que ha convidat destacats
pensadors, filòsofs i humanistes, amb una proposta de reflexió i debat a una de les joies del
gòtic català. El Monestir ha obert al públic (març
de 2015) la capella de Sant Miquel perquè tothom pugui admirar les magnífiques pintures
murals gòtiques que la decoren, una part essencial del seu patrimoni, que s’ha recuperat gràcies
a una gran aposta municipal, a la qual s’ha afegit la implicació i aportació de la ciutadania i de
l’empresa –a través de la plataforma de crowdfunding Verkami.
Al març de 2015, i després d’un llarg procés de
remodelació, va obrir les portes el MUHBA El Call
(Placeta de Manuel Ribé, s/n), un centre que dóna
a conèixer la història i el patrimoni del barri jueu
medieval barceloní, a partir d’un ampli projecte
de recerca desenvolupat pel MUHBA els darrers
anys, amb una dotzena d’especialistes implicats.
Situat a la casa del segle XIV coneguda com la Casa
de l’Alquimista o Casa del Rabí, MUHBA El Call s’estructura en tres àmbits, que expliquen la topografia del barri jueu i els edificis singulars i altres
elements que s’hi podien trobar: la història del
Call medieval, a través d’una exposició d’objectes
localitzats al Call; diverses pantalles amb interactius i un audiovisual, i el llegat cultural del Call de
Barcelona.

529

peces al Museu de Cultures del Món
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Al desembre de 2014, el Museu del Disseny de Barcelona va obrir les portes en el nou espai
de la plaça de les Glòries; gairebé un any abans, el Centre de Documentació del museu havia
començat a treballar en el nou emplaçament–un període durant el qual va anar ampliant els
seus fons amb nous arxius de professionals del món del disseny i les arts decoratives.

MUSEU DEL DISSENY
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El Museu del Disseny de Barcelona és la seu d’una gran col·lecció d’objectes o, més ben
dit, una gran col·lecció de col·leccions d’objectes, bon exponent de la història de la ciutat,
del país, dels seus creadors, dels seus artistes, dissenyadors i col·leccionistes, que han
contribuït a fer-lo realitat al llarg dels segles. El gran museu de les arts de l’objecte de la
ciutat, amb més de 70.000 objectes, és producte de la integració de les col·leccions del
Museu de les Arts Decoratives, el Museu de Ceràmica, el Museu Tèxtil i d’Indumentària i el
Gabinet de les Arts Gràfiques, i treu a la llum el vast patrimoni de Barcelona en el camp de les
arts aplicades o arts decoratives. El Museu del Disseny no només fomenta el coneixement
d’aquest patrimoni, sinó que ens descobreix la creativitat i la innovació que s’amaga al
darrere de cada objecte i en cada etapa històrica: del disseny de moda a l’industrial, del món
analògic al digital... La innovació és un procés constant, i el Museu del Disseny potenciarà, de
ben segur, el reconeixement i la difusió internacional de Barcelona en el marc del disseny, un
camp estretament lligat al món de la indústria i l’economia.
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En la feina de promoció de les línies de recerca
i de difusió dels arxius municipals, cal destacar els nombrosos convenis de pràctiques que
l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha signat amb
institucions docents, així com la consolidació
dels canals d’accés als fons a través del servei de
consulta i venda de fotografies per internet i del
catàleg en línia de l’AFB.
També, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona s’ha confirmat com un dels principals arxius
del país pel que fa al nombre d’usuaris i consultes.
Finalment, en el transcurs del mandat s’ha continuat treballant en temes d’accessibilitat en
col·laboració amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i en l’impuls de programes
que afavoreixen l’acostament al patrimoni, com
la Nit dels Museus. Així mateix, s’ha seguit recollint informació sobre el públic dels museus
a través de l’enquesta que s’elabora en tots els
museus municipals, una eina molt útil per a poder conèixer l’origen i el perfil dels visitants que
entren als museus de la ciutat.

70.000

ELS MUSEUS GUANYEN: PROGRAMES DE RECERCA I AMPLIACIÓ DE LES COL·LECCIONS
El treball de divulgació cultural que realitzen
els museus, centres patrimonials i arxius s’ha de
complementar necessàriament amb l’estudi dels
fons i les col·leccions que atresoren. Uns museus
que apostin per l’excel·lència del seu projecte
han de situar el coneixement i la recerca al centre
de la seva proposta cultural. Per fer-ho s’hi ha
de posar els mitjans i tecnologies necessàries,
promovent la cooperació entre els equipaments
i el món acadèmic i universitari, i impulsant la
documentació i publicacions al voltant dels fons
i col·leccions dels mateixos equipaments.
En relació a la línia d’actuació que treballa la
recerca i el coneixement, durant el mandat
s’ha continuat donant suport a la tasca de
documentació que desenvolupen els museus i
s’ha seguit impulsant la digitalització dels fons
per posar-los a l’abast de la ciutadania amb la
publicació en línia de les col·leccions.

peces configuren la col·lecció del
Museu del Disseny

154.000

visitants les primeres setmanes de
portes obertes al Museu del Disseny

UNS MUSEUS QUE
APOSTEN PER
L’EXEL·LÈNCIA DEL SEU
PROJECTE I SITUEN EL
CONEIXEMENT I LA
RECERCA AL CENTRE
DE LA SEVA PROPOSTA
CULTURAL
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CASTELL DE MONTJUÏC – CENTRE CULTURAL, ESPAI PATRIMONIAL I DE
MEMÒRIA

La recuperació del Castell de Montjuïc per a la ciutat s’ha completat al llarg d’aquest mandat
mitjançant la modificació del seu Pla d’usos, per tal d’enfortir-lo com a equipament cultural.
Per a aconseguir-ho, s’ha posat en funcionament un nou model de gestió, que potencia la
posada en valor de l’espai patrimonial, un millor coneixement i gaudi per part dels barcelonins
i l’oferta de serveis culturals de manera estable, més enllà de les activitats que l’espai
acull de manera esporàdica: concerts, activitats escolars, cinema a la fresca, observacions
astronòmiques, trobades esportives, festes i diades populars o grans esdeveniments de la
ciutat, com els espectacles de circ de les festes de la Mercè o la Nit dels Museus. A banda
de la seva càrrega històrica i del seu atractiu turístic, el Castell acull dues exposicions
permanents, i cada any programa diverses mostres temporals, sovint relacionades amb la
memòria històrica.
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Convé destacar, també, que en aquest període s’han iniciat els treballs de projecció del Pla
d’inversions 2013-2015, amb tres línies d’actuació: la millora i l’actualització dels serveis,
instal·lacions i subministraments del Castell; la remodelació dels espais museístics i
interpretatius, i la rehabilitació i la restauració monumental de les zones dels baluards de
Santa Carles i Santa Amàlia.
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El Museu Picasso, centre de referència per al
coneixement dels anys de formació de Pablo
Ruiz Picasso, ha donat un nou impuls a la
conservació, l’estudi i l’ampliació del patrimoni
artístic propi, així com a la línia pedagògica. Pel
que fa a l’ús de les noves tecnologies per part
del museu, en aquest període s’han establert
les bases per al Centre de Referència Picassiana
en línia, i, en l’àmbit del web 2.0, la presència
a les xarxes socials té ja un elevat nombre de
seguidors al blog, a la pàgina de Facebook i a
Twitter.
En matèria de conservació i restauració, el Museu
d’Història de Barcelona-MUHBA ha tractat
objectes tan rellevants com la bandera de Santa
Eulàlia, exhibida al Born CC. Un intens treball de
recerca, diagnosi, conservació i restauració que
ha permès a la ciutat recuperar un estendard de
gran valor històric i patrimonial.
En referència a l’ampliació de les col·leccions
museístiques, l’Ajuntament de Barcelona ha
adquirit els retrats de l’emperador Carles
VI i la seva esposa Elisabet Cristina de
Brunsvic-Wolfenbüttel, d’autor anònim; i
el Retrat de Santiago Miguel de GuzmánDávalos Spínola, marquès de la Mina, del
pintor Manuel Tramulles, tres obres de gran
importància per al patrimoni públic que han
passat a formar part de la col·lecció permanent
del Born Centre Cultural.
Una altra adquisició de gran valor patrimonial
és la Carta portolana de Guillem Soler, mestre
cartògraf del segle XIV. El fragment adquirit
per la ciutat és un dels únics deu exemplars
supervivents arreu del món de la producció
cartogràfica catalana d’aquell segle. Un material
molt rar i poc assequible.
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museus i espais d’exposicions i
col·leccions existents a la ciutat (2014)

160.000

persones van participar a la Nit dels
Museus l’any 2014

I de nou, una nova adquisició rellevant va tenir
lloc, mitjançant una subhasta, l’abril de 2014:
l’Ajuntament va adquirir una moneda carolíngia
de plata emesa a la ciutat entre els anys 814 i
840 i en excel·lent estat de conservació. Les
emissions carolíngies als comtats de la Marca
Hispànica són d’una extraordinària raresa i se’n
conserven comptats exemplars.
L’Ajuntament ha adquirit també el Buda històric
Sakyamuni en dejuni, una peça característica
de l’art de Gandhara, del qual existeixen poques
peces al món, i que s’incorpora com una de
les peces emblemàtiques del nou Museu de
Cultures del Món.
Quant a l’àmbit científic, l’Ajuntament de
Barcelona ha adquirit un conjunt de llibres,
documentació i objectes del Gabinet Salvador,
una de les col·leccions europees d’història
natural més importants dels segles XVII i XVIII.
Una col·lecció de curiositats i una biblioteca
científica, mèdica i farmacèutica que és, en la
seva matèria, una de les més importants del
món, i que es conserva a l’Institut Botànic.
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CREATIVITAT
I SUPORT A LA
CREACIÓ
Durant les darreres dècades, Barcelona ha experimentat una profunda transformació
caracteritzada per la creixent obertura a l’exterior de la seva economia, en què les activitats
vinculades a les tecnologies de la informació i la comunicació, a la creativitat i a la innovació
han assolit un paper motor. L’Ajuntament de Barcelona ha estat un dels actors rellevants
d’aquest procés, que inclou també un suport a la creativitat i al talent com un sector
determinant per al desenvolupament de la ciutat.

3

Per tot plegat, ha estat responsabilitat de l’Ajuntament impulsar la creativitat en tots els
sectors, bé sigui a través de la concessió d’ajuts públics per a projectes creatius, a entitats o
a infraestructures; la creació de noves línies de subvencions al comerç cultural de proximitat
(llibreries, espais d’art i multimèdia, ateneus); la creació d’un programa (CultSurfing) que
estableixi connexions entre projectes culturals singulars dels Països Catalans; la promoció
dels espais públics de Barcelona com a plató per a produccions audiovisuals nacionals i
internacionals, a través de la Barcelona Film Commission, o la recuperació del patrimoni
industrial de la ciutat per a l’ús cívic i cultural.
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16 M€

en les convocatòries d’ajuts per a
activitat en el període 2012-2015
incloent en la convocatòria a projectes culturals, que contribueixen a la riquesa i pluralitat
del nostre sistema cultural, tal com ja es realitza
amb les sales de teatre i de música.

SUPORT A LA CREATIVITAT EN
TOTS ELS SECTORS
El suport de l’Institut de Cultura a les iniciatives
del sector cultural de la ciutat s’ha vehiculat principalment a través de les diverses línies de subvencions. En la convocatòria anual d’ajuts per
a iniciatives i activitats culturals, que és la que
beneficia un major nombre d’entitats, han rebut
ajut econòmic un total de 343 projectes per un
import total de 4.020.897 euros l’any 2014.
Convé assenyalar que, malgrat la conjuntura
econòmica actual, el compromís de l’Ajuntament
de Barcelona ha estat mantenir la xifra de les
subvencions en la convocatòria anual, conscient
de la importància de mantenir el pols creatiu de
les associacions i empreses culturals de la ciutat.
El Consell de Cultura, l’òrgan encarregat de definir la distribució de la convocatòria, ha apostat
en aquest mandat pel suport a projectes i equipaments culturals que realitzen una programació estable i fixa; així mateix, ha començat a introduir-hi el suport a entitats que treballen per la
inclusió social a través dels programes culturals.
La voluntat de donar suport al sector cultural en
el seu conjunt, s’ha de materialitzar en un futur,
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A banda del sistema de subvencions, l’ICUB
col·labora també en el sector privat i associatiu
amb altres instruments, com és el cas dels convenis de col·laboració amb aquelles entitats que
poden rebre el suport de l’ICUB. Es tracta en general d’entitats sectorials representatives, sovint
del món de la cultura popular i tradicional (federacions, coordinadores), així com la xarxa de
fàbriques de creació de gestió privada: Hangar,
Nau Ivanow o La Seca, entre d’altres.
Un altre mecanisme de suport a la creativitat és
el programa ideat per a crear connexions entre
projectes culturals singulars dels Països Catalans, impulsat l’any 2013 per l’Institut de Cultura de Barcelona. Es tracta del CultSurfing, una
xarxa per descobrir nous projectes, intercanviar
experiències i establir connexions entre àmbits
culturals i territoris. L’objectiu del CultSurfing és
catalogar, connectar i fer visibles projectes culturals singulars que volen ampliar el seu ressò i
millorar-ne el finançament. El programa posa el
potencial de la capitalitat de la ciutat de Barcelona al servei d’aquests projectes per tal d’aconseguir-ne una major difusió i connectivitat entre si.
La Film Commission de Barcelona ha fet un canvi
radical en aquests quatre anys de mandat. D’una
banda ha evolucionat en la tramitació de permisos per tal que la seva concessió fos més eficient,
i de l’altra, ha reestructurat la seva composició
per tenir una visió més oberta i operativa. Sense
deixar de dependre de l’ICUB, ha incorporat en
el seu funcionament a Promoció Econòmica de
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l’Ajuntament, amb l’objectiu d’adquirir una mirada empresarial i promocionar la ciutat, i el turisme de Barcelona, atès que en bona mesura la
indústria audiovisual projecte la imatge del que
és Barcelona en aquest moment, i el mateix sector de l’audiovisual, amb qui està treballant en
plena complicitat.
La Film Commission és líder en l’àmbit europeu
en rodatges a la ciutat, per davant de Londres o
París, ciutats amb una important indústria audiovisual. Aquest 2014, els carrers de la ciutat han
acollit més de 3.000 produccions, un 23% més
que l’any anterior. Una xifra que s’incrementa
any rere any. La Barcelona Film Commission vol
ser l’espai de trobada on idees, talent i finances
es troben per desenvolupar una indústria cultural clau, l’audiovisual, per generar creixement a
la ciutat en els diferents fomats de cinema, televisió, d’animació, jocs, entre d’altres.

EL COMPROMÍS
DE L’A JUNTAMENT
HA ESTAT EL DE
MANTENIR LA
XIFRA DE LES
SUBVENCIONS, PER
TAL DE SOSTENIR EL
POLS CREATIU DE
LES ASSOCIACIONS
I EMPRESES
CULTURALS DE LA
CIUTAT

En aquests quatre últims anys La Virreina Centre
de la Imatge ha marcat un perfil propi i complementari en relació a la resta de centres dedicats
a l’art contemporani de la ciutat. La Virreina vol
estar en el debat social del que està passant en
el món en què vivim i a la ciutat de Barcelona en
particular. Destaquen les exposicions individuals
“On the table. Ai Weiwei”, “Modus vivendi” de
Sophie Calle, “Els inconformistes” de Martin Parr,
“Autorretrato” d’Alberto García-Alix o “L’ocàs de
l’imperi” de Ryszard Kapuscinski que, juntament
amb les mostres de tesi com “This is Not a Love
Song. Cruïlla de camins entre videocreació i música pop”, “A cop d’ull. Cultura visual fotogràfica
recent a Barcelona”, “25%. Catalonia at Venice” o
“Número 3. De la casa a la fàbrica. Obres del Centre National des Arts Plastiques. França” acaben
configurant una aposta pels projectes comissariats de recerca.
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L’equip de gestió i artístic de La Caldera, una iniciativa que des de fa més de 18 anys
desenvolupa una tasca d’ajuda i promoció als creadors del sector de la dansa i les arts
del moviment, s’ha incorporat al programa Fàbriques de Creació de l’Institut de Cultura
de Barcelona amb un nou projecte, que ocupa els antics cinemes Renoir-Les Corts. En
aquesta nova etapa, el Centre de Creació de Dansa i Arts Escèniques de les Corts, ha de
confirmar-se com un espai de referència adreçat al sector professional de la dansa i les arts
escèniques, com també al públic de la ciutat i al de pas, i alhora ha de rebre el reconeixement
internacional. Una casa oberta que doni suport a la producció d’espectacles i productes
culturals de qualitat i a la formació continuada dels professionals. Un centre, en definitiva,
que fomenti la recerca i el pensament, amb un marcat compromís amb la creació actual de
qualitat i l’apropament a nous públics.

FÀBRIQUES DE CREACIÓ: DANSA A LES CORTS I OBRADOR DE LA SALA
BECKETT
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Quant a la Sala Beckett, l’octubre del 2014, l’Institut de Cultura de Barcelona i la Fundació
Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia van signar un conveni de col·laboració
que permetia engegar, finalment, les obres de remodelació de l’edifici de l’antiga Cooperativa
Pau i Justícia del Poblenou, futura seu d’aquest projecte teatral. L’aportació de l’Ajuntament,
fixada en 2 milions d’euros, garanteix el finançament de la rehabilitació estructural de tot
l’edifici i de bona part dels equipaments previstos, de manera que la Fundació hi pugui
començar a dur a terme la major part de la seva activitat teatral regular, en condicions de
plena seguretat. La nova Sala Beckett disposarà, un cop enllestit tot el projecte, de dos espais
d’exhibició teatral (la Sala Beckett i el seu Obrador, de 250 i 100 localitats, respectivament),
un local d’assaig, un bar-restaurant a peu de carrer i els diversos espais per a les activitats
de formació, creació, producció i gestió teatral que li són pròpies, i que tenen l’objectiu de
promoure i dinamitzar la dramatúrgia contemporània al nostre país. Es preveu que la primera
etapa d’obres s’acabi a finals del 2015. La Fundació treballa actualment, juntament amb
l’Ajuntament i amb les altres administracions públiques, per obtenir la resta dels recursos
necessaris que completaran el projecte definitiu.
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A més, La Virreina, ha permès consolidar el treball del Festival Ojo de Pez Photo Meeting Barcelona, el punt de trobada internacional de la
fotografia documental que es realitza des de
l’any 2010.
L’atenció a la creació emergent també ha rebut
l’atenció de La Capella i el projecte BCN PRODUCCIÓ, que ha seguit potenciant la participació
dels artistes i professionals del sector seleccionats per un jurat independent a partir de convocatòries públiques.

NOVES LÍNIES DE SUBVENCIONS.
COMERÇ CULTURAL DE
PROXIMITAT: LLIBRERIES, ESPAIS
D’ART I MULTIMÈDIA
La denominació comerç cultural de proximitat
agrupa el conjunt de persones, projectes i iniciatives que tenen en comú l’intercanvi comercial
basat en la producció i la creació cultural. Es tracta
d’una categoria àmplia que inclou totes aquelles
realitats orientades a la producció i comercialització de béns culturals essencials (tangibles i,
també, intangibles), pertanyents a quatre sectors
creatius (les arts, els mitjans, les creacions funcionals i el patrimoni) i que contribueixen al desenvolupament cultural, social, econòmic i ambiental dels territoris on es localitzen.
Correspon a les administracions públiques vetllar
pel manteniment d’aquest comerç de proximitat,
amenaçat pel context generalitzat de crisi o per la
dinàmica de concentració de l’activitat comercial
en grans grups i marques de caràcter transnacional a les ciutats.
És per això que l’Ajuntament de Barcelona ha

2

noves fàbriques de creació
al Poblenou i a Les Corts

PROJECTES OBERTS

NOUS PROJECTES PER A
LA XARXA DE FÀBRIQUES
DE CREACIÓ

Es promourà la rehabilitació dels
espais de La Escocesa, a Sant Martí,
com una fàbrica de creació vinculada a les arts plàstiques, arts
aplicades i arts visuals. Així mateix,
es conclourà la rehabilitació dels
espais de la nau central de la Fabra
i Coats.

REFORMA DE L’EDIFICI DEL
TEATRE ARNAU

S’estudiarà la reforma de l’edifici
del Teatre Arnau, de titularitat municipal i actualment en desús, per
tal de situar-hi el Museu de les Arts
Escèniques, recollint la tradició històrica en l’eix de l’avinguda Paral·lel,
i incorporant els arxius i peces històriques de l’Insitut del Teatre.
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2012

4,8 M€ en subvencions
3.916.202

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

173.520

COMERÇ CULTURAL

694.979

ATENEUS
TICs

2013

NOMBRE DE PROJECTES
SUBVENCIONATS

331

6,2 M€ en subvencions
3.755.897
486.245
1.716.473
300.000

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
COMERÇ CULTURAL
ATENEUS
TICs

2014

NOMBRE DE PROJECTES
SUBVENCIONATS

383

5,3 M€ en subvencions
4.020.897

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

400.000

COMERÇ CULTURAL

780.244

ATENEUS

153.380

TICs

NOMBRE DE PROJECTES
SUBVENCIONATS

428

2015

5,3 M€ en subvencions

48

3.976.897

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

400.000

COMERÇ CULTURAL

819.756

ATENEUS

150.000

TICs

PREVISIÓ DE PROJECTES
SUBVENCIONATS

440
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considerat del tot necessari posar en marxa un
conjunt de mesures orientades a donar impuls al comerç cultural de proximitat i que
cal integrar en el Pla de comerç de Barcelona.
Mesures que neixen d’un procés d’acord entre
les àrees de Cultura, Comerç i Promoció econòmica, compromeses amb el desenvolupament
integral de la ciutat, i de la concertació amb els
agents culturals i representants del teixit comercial de la ciutat.

PROJECTES OBERTS

EL LLIURE I EL MERCAT
DE LES FLORS S’OBREN AL
PARAL·LEL, REFORMA DE LA
PLAÇA MARGARIDA XIRGU

D’acord amb aquesta mesura, l’Institut de Cultura ha realitzat entre els anys 2012 i 2014 una
inversió en aquest sector de poc més d’un milió
d’euros, dels quals 289.643,74 van atorgar-se
a espais de creació; 516.657,44 euros van destinar-se a sales de música, 89.938,55 euros, a
galeries, i 163.624,49 euros, a llibreries. A l’inici del 2015, l’Institut de Cultura va resoldre una
nova convocatòria amb una dotació total de
400.000€, que es destinarà a llibreries, galeries,
sales de música en viu, videoclubs, sales de teatre, establiments de venda d’artesania, espais
de creació o antiquaris, i s’insereixen també en
el Pla de suport al comerç cultural de proximitat.

La reforma de la plaça de Margarida
Xirgu, al Districte de Sants-Montjuïc, a més de plantejar-se com un
nou accés directe al Mercat de les
Flors, el Teatre Lliure, a l’Institut del
Teatre, i també al Teatre Grec, des
de l’avinguda del Paral·lel, permetrà
també convertir-la en un nou espai
escènic. Les característiques de la
reforma, que preveuen reconvertir-la en una plaça de sauló, farà
possible instal·lacions temporals
per a projectes escènics en circ i
arts de carrer.

FÀBRIQUES DE CREACIÓ

LA VIRREINA CREIX COM A

Durant aquest mandat, s’han desenvolupat diversos processos de consolidació del treball en
xarxa de les Fàbriques de Creació de Barcelona. D’aquesta manera, Fabra i Coats-Fàbrica
de Creació, l’Ateneu de Nou Barris, la Central
del Circ, el Graner, Hangar, La Escocesa, la Nau
Ivanow i La Seca van participar l’any 2013 en
dos projectes orientats a la reflexió i a la posada en valor de les Fàbriques de Creació. Hi van
elaborar i assajar un sistema comú d’indicadors
d’avaluació, i el sistema pilot resultant, assajat
durant l’any 2014, va conjugar la mirada quantitativa amb la qualitativa, les quals van permetre
reflectir-ne el valor social.

EQUIPAMENT CULTURAL I
CENTRE DE LA IMATGE

Es promourà el creixement dels
espais d’exposicions de la Virreina –
Centre de la Imatge.
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L’octubre del 2012 va obrir les portes l’espai del Centre d’Art Contemporani de Barcelona i
la nova fàbrica de creació de Fabra i Coats, al Districte de Sant Andreu. Es tracta en el seu
conjunt d’un equipament fonamental tant per l’impuls que representa a la producció cultural
de la ciutat com pel fet de reforçar el projecte de capitalitat cultural de Barcelona. Un espai
fortament connectat amb el territori i que es configura com una aposta inèdita, innovadora i
amb un potencial estratègic per al desenvolupament cultural i social de la ciutat.

NOU CENTRE D’ART A FABRA I COATS. SISTEMA DE LES ARTS VISUALS

La gestió directa de l’Institut de Cultura de Barcelona ha permès pilotar el creixement de
l’equipament en els seus primers anys de funcionament. Així, l’ampliació de les instal·lacions
han fet possible l’obertura del Centre d’Art Contemporani a la Fabra i Coats, arribar als 3000
m2 d’espais expositius, i crear un espai de promoció de la diversitat i heterogeneïtat de l’art
contemporani a Barcelona. La posada en marxa del Centre d’Art Contemporani i de la Fàbrica
de Creació representa el punt de partida d’un projecte estretament vinculat als processos
d’innovació i creativitat a la ciutat. Durant el 2014 i principis del 2015 s’han realitzat les
obres d’adequació de tres noves plantes del Centre d’Art, dedicades a la presentació
d’exposicions.
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S’HA REALITZAT UN ESFORÇ IMPORTANT PER A
DESENVOLUPAR EL MODEL DE FÀBRIQUES DE
CREACIÓ, I S’HA CELEBRAT LA PRIMERA EDICIÓ
DE FACTORIAL, CONGRÉS INTERNACIONAL DE
FÀBRIQUES DE CREACIÓ

L’any 2013 va ser també el primer any complet
de funcionament de la Fabra i Coats-Fàbrica
de Creació, un espai que es configura com la
capçalera del sistema d’equipaments per a la
cultura. Icona del patrimoni industrial de Sant
Andreu i de la ciutat de Barcelona i restaurat
per formar part del programa, l’edifici de la Fabra i Coats-Fàbrica de Creació basa el seu model
a donar suport a la creació artística en les convocatòries de residències (temporals o permanents) per a projectes artístics i per a iniciatives
culturals/empresarials, que conjuntament amb
les associacions professionals en conveni amb
l’ICUB formen projectes de coworking a la Fàbrica. Les col·laboracions amb col·lectius artístics i
del districte, en darrer lloc, han de ser igualment
una constant en el funcionament de la Fabra i
Coats-Fàbrica de Creació.
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projectes a les Fàbriques de Creació
(2013)

En aquest període s’ha realitzat igualment un
important esforç per a desenvolupar el model
de les fàbriques de creació de Barcelona. La primera edició de Factorial, Congrés Internacional
de Fàbriques de Creació, ha fet possible generar un marc de treball i reflexió internacional al
voltant d’aquests equipaments. Un model, el de
les fàbriques de creació, que es defineix a partir
de cinc eixos fonamentals: la qualitat artística i
el rigor professional, la integració en les xarxes
professionals, la multidisciplinarietat, la internacionalització i la hibridació entre la gestió pública i privada.
Finalment, han continuat les tasques que han
de permetre l’adequació i la posada en marxa,
durant el curs 2014-2015, de dues noves Fàbriques de Creació a Barcelona: la nova ubicació
al Poblenou de la Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia i la inauguració d’una
nova fàbrica de creació, dedicada a la dansa
i les arts escèniques, a les Corts, en cooperació
amb La Caldera. Aquests dos nous equipaments
contribuiran al posicionament internacional de
Barcelona en l’àmbit de la dramatúrgia contemporània i la dansa, les arts escèniques i el pensament, respectivament.
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FESTIVALS CULTURALS
I CULTURA POPULAR
Barcelona és una ciutat d’intensa vida cultural, en permanent activitat. Al llarg de tot l’any,

4

l’Institut de Cultura promou esdeveniments que dibuixen el mapa cultural de la ciutat i que fan de
Barcelona un gran ecosistema artístic i cultural format per entitats, equipaments i persones que

treballen per l’excel·lència i la creativitat. Un indicador de la capitalitat creativa de Barcelona és la
presència i el creixement dels seus festivals culturals. Cada any, Barcelona acull uns 150 festivals,
que configuren la vitalitat artística de la ciutat. Tant si són referents internacionals com si es

tracta d’iniciatives més emergents i singulars, els festivals brinden una mirada innovadora sobre
la nostra realitat cultural. Es tracta, en molts casos, d’una perspectiva transversal que afavoreix
la interdisciplinarietat i la hibridació de diverses formes i disciplines artístiques, que projecten a
l’exterior la imatge d’una ciutat culturalment efervescent.
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També la cultura d’arrel popular i tradicional contribueix decisivament
al desenvolupament cultural de Barcelona, ja que promou
l’associacionisme i la participació en la vida cultural de la ciutat, provoca
l’ocupació festiva de l’espai públic o crea ponts per a la convivència
i el diàleg intercultural –afavorint d’aquesta manera la cohesió social
des de l’acció cultural. Per aquesta raó, l’Institut de Cultura, en aquest
mandat, ha impulsat línies d’actuació que potencien la participació i el
carrer, elements fonamentals de la nostra cultura, a través d’un extens
programa de festes.

FESTIVALS CULTURALS, LA
CREATIVITAT DE BARCELONA
Els festivals culturals han esdevingut un eix central de les propostes culturals de Barcelona al
llarg de tot l’any. Els festivals culturals, definits
per un gran component urbà i l’elevada qualitat artística de la seva oferta, representen un
fenomen cultural en si mateix i una manera de
gestionar la creativitat de la ciutat. A Barcelona,
a més, els festivals mostren un ferm compromís
amb la contemporaneïtat i la innovació, així com
una decidida vocació internacional.
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Així doncs, es posa de manifest fins a quin punt
el sector dels festivals és un important motor de
les indústries culturals i creatives a Barcelona i
Catalunya i un valor estratègic per a la ciutat, que
reclamava un projecte que permetés consolidar
el sector i potenciar-ne el desenvolupament,
competitivitat i posicionament. En conseqüència, l’Ajuntament ha adoptat en aquest mandat
una nova estratègia per donar suport i potenciar
aquesta realitat, tan rellevant per a l’agenda cultural de la ciutat i per a la seva projecció exterior.
Una agenda en la qual també són elements fonamentals la participació ciutadana i el carrer, la
tradició i els actes populars, la qual cosa es reflecteix en la promoció de la cultura d’arrel tradicional i l’extens programa de festes que omple
el nostre calendari cultural.
Els uns i els altres, els festivals i els programes
festius, són pols d’atracció turística i, per tant, tenen un gran impacte econòmic en la ciutat. Són,
a més, un reflex de la creativitat de Barcelona,
una creativitat manifesta tant en un festival de
llarga trajectòria (el Grec Festival de Barcelona)
o la Festa Major de la Mercè, com en propostes
més recents, com són el Festival de la Ciència i
la Tecnologia o el DAU Barcelona, dedicat al joc.
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Per tots els motius exposats, l’Institut de Cultura de Barcelona va aprovar l’any 2013 la creació
de la Comissió de Festivals, un nou instrument
estratègic per a la promoció del sector. Una comissió de caràcter transversal i intersectorial,
que integra els representants dels festivals més
importants de la ciutat, l’objectiu de la qual és
convertir-se en el principal òrgan estratègic, de
gestió, coordinació operativa i institucional i
promoció sectorial que, a través de la col·laboració privada, permeti posicionar Barcelona com
una Ciutat de Festivals, referent a escala nacional i internacional.
Un dels festivals que ja s’han posicionat internacionalment és el Grec Festival de Barcelona, la
cita d’estiu de la ciutat amb les arts escèniques
–teatre, dansa, circ– i la música, un festival de
llarga tradició que figura entre els principals del
calendari europeu de festivals. Al llarg de trenta-vuit edicions, el certamen ha experimentat
nombroses transformacions, d’acord amb la personalitat artística de l’equip de direcció i l’evolució cultural de la mateixa ciutat. El Grec s’ha
convertit en un dels principals productors d’arts
escèniques i ha generat noves coproduccions
nacionals i internacionals, que en molts casos
s’han convertit en propostes estables de la temporada teatral de la ciutat.
En aquest període, el Grec Festival de Barcelona
ha fet un esforç molt particular per fer accessible a tots els públics una oferta de gran nivell.
La innovació que ha representat la festa popular d’obertura del Grec simbolitza precisament
aquest esforç i voluntat per apropar-se a tota la
ciutadania. Les coproduccions han estat l’altra
gran aposta del festival, que ha fet possible la
internacionalització de les arts escèniques de tot
el país. Avui, el Grec Festival de Barcelona és la
primera plataforma per a la projecció del teatre,
de la dansa i del circ fets a Catalunya.

80.635

espectadors al Grec Festival de
Barcelona 2014

Més de

150

festivals a la ciutat
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LA PROGRAMACIÓ
DE LA MERCÈ ABASTA
DIFERENTS DISCIPLINES
ARTÍSTIQUES I, TAL
COM PASSA AMB EL
GREC, ES DEFINEIX
PER L’EXCEL·LÈNCIA
ARTÍSTICA I PER LA
VOLUNTAT D’INTEGRAR
PÚBLIC DE TOTES LES
TENDÈNCIES I EDATS
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36.254

assistents a 4 festivals literaris el 2014

1.515.187

assistents a les Festes de la Mercè
2014

També les Festes de la Mercè posen en relleu
el caràcter obert de Barcelona al món i la seva
capacitat per a conjugar tradició i innovació. Les
ballades de sardanes, els castells o el correfoc
conviuen amb propostes més contemporànies,
incloses al festival Mercè Arts de Carrer o amb el
BAM (Barcelona Acció Musical), un festival musical de caràcter urbà. La Mercè ha sabut trobar
el punt d’equilibri entre l’espectacularitat i la
familiaritat, la creativitat i la identitat pròpia. El
Programa de Ciutat Convidada de la Mercè (Montréal 2012, Viena 2013, Estocolm 2014 i Buenos
Aires 2015) ha fet créixer d’una manera important la projecció de la Mercè com el festival urbà
de Barcelona.
La programació de la Mercè inclou diferents disciplines artístiques i, tal com passa amb el Grec,
es defineix per l’excel·lència artística i per la voluntat d’integrar públic de totes les tendències i
edats. Finalment, com a plataforma per a la cultura popular i tradicional, la Mercè contribueix al
desenvolupament cultural de la ciutat, provoca
l’ocupació festiva de l’espai públic i crea ponts
per a la convivència i el diàleg intercultural.

A Barcelona, l’esforç de promoure la lectura pública és l’objectiu prioritari del Pla de biblioteques, però també dels festivals i esdeveniments
que volen promoure el llibre a la ciutat. Els festivals literaris tenen com a finalitats principals explorar noves maneres de fer arribar el plaer de la
lectura a la ciutadania i enfortir la col·laboració
entre els agents culturals de la ciutat, les administracions públiques i la indústria editorial en la
promoció de la lectura. A les cites destacades de
l’agenda literària de la ciutat. BCNegra, Món Llibre i la Setmana de Poesia de Barcelona, se li
han sumat la Barcelona Novel·la Històrica. Una
trobada dedicada a la literatura històrica que va
néixer dintre del programa d’actes del Tricentenari BCN i que s’ha convertit ja en un encontre
anual de la ciutat amb aquest gènere narratiu.
Plenament consolidada, BCNegra ha celebrat
l’any 2015 la seva desena edició amb un centenar d’activitats gratuïtes, entre les quals taules
rodones, converses, clubs de lectura, exposicions, trobades amb escriptors i projeccions de
cinema negre, un complet programa que ha fet
arrelar aquest festival en una ciutat tradicionalment amant del gènere.
Des de fa onze anys, uns dies abans de Sant Jordi, els més petits també celebren la seva festa
literària. Es tracta de Món Llibre, una iniciativa
pionera pensada per acostar el món dels llibres
als nens i nenes de fins a 12 anys i fomentar l’afició per la lectura. El 2014, any del seu desè aniversari, els espais del CCCB i del MACBA van obrir
les portes al certamen, així com les dues llibreries d’aquests dos centres culturals. La participació de més de 30 editorials de literatura infantil
i juvenil i la col·laboració dels diferents agents
del sector editorial certifiquen la importància
d’aquest esdeveniment.
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L’any 2013 va presentar-se una mesura de Govern relativa al projecte Barcelona, Ciutat de
Festivals, la iniciativa amb què l’Institut de Cultura ha de donar un impuls al sector dels
festivals de la ciutat, un dels aspectes més específics i rellevants de la vida cultural de
Barcelona –al llarg de l’any, la ciutat organitza i acull al voltant de 150 festivals, que acaben
contribuint a configurar-ne la vitalitat cultural.

BARCELONA, CIUTAT DE FESTIVALS

L’Ajuntament ha afavorit la consolidació i el posicionament internacional de Barcelona com
a ciutat de festivals, tot funcionant com un instrument estratègic per a la promoció del
sector. Així mateix, el govern municipal va aprovar una mesura de Govern que vol facilitar
l’organització i la celebració de festivals culturals a Barcelona, impulsar-ne la captació, el
desenvolupament i la consolidació de nous festivals i iniciatives i cohesionar el sector i els
seus actors clau, tant públics com privats.
Amb la finalitat de facilitar l’organització, la celebració, la promoció i la comunicació de
festivals culturals, el plenari del Consell de Cultura ha aprovat la creació d’una Comissió de
Festivals, òrgan rector del programa.
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BARCELONA ÉS UNA
CIUTAT D’INTENSA
VIDA CULTURAL,
EN PERMANENT
ACTIVITAT

Pel que fa a la Setmana de la Poesia de Barcelona, a les portes ja del vintè aniversari –l’any
2016–, manté ferma i vigent la seva aposta per la
poesia com a peça fonamental de la realitat que
ens envolta. L’any 2014 va viure una de les seves
edicions més reeixides: el Tricentenari dels fets
del 1714 va actuar d’estímul per introduir a la
programació un esperit de territorialitat, a través
d’un mosaic de lectures, conferències i concerts
que reflectien la diversitat d’accents del català.
Aquest conjunt d’actes va convertir Barcelona en
punt de trobada de la llengua de tots els territoris de parla catalana i va fer palesa la capacitat
del festival per connectar amb la societat i fer-se
ressò de la seva manera de veure i sentir la realitat.
D’altra banda, l’Institut de Cultura ha promogut
en aquest mandat un any temàtic que retia tribut i una posada al dia del llegat de tres figures
de les lletres catalanes, Joan Sales, Pere Calders
i Avel·lí Artís Gener, que des de l’exili (interior
o exterior) van lluitar per la supervivencia de
la cultura catalana. L’Any Sales, Calders, Tísner (2012) va incloure activitats de tota mena
adreçades al gran públic i alhora va contribuir
a l’estudi en profunditat d’aquests tres autors.
Hi va haver activitats de caràcter artístic i acadèmic al costat de cicles de conferències, rutes

literàries o debats. Al programa destaquen, per
la seva novetat, els videolits –càpsules de videocreació que acosten un artista o un tema al
públic més avesat a la cultura audiovisual– i els
perfils de Twitter dels autors a l’espai 2.0. També
convé destacar l’acte institucional de cloenda de
l’any temàtic, que va fer sentir a la Sala Gran del
TNC la veu dels tres autors.
No podem tancar el capítol dedicat als festivals literaris sense destacar que, l’any 2011, la
Setmana del Llibre en Català organitzada per
l’Associació d’Editors en Llengua Catalana va
trobar per fi, després de gairebé trenta edicions,
un emplaçament estable al centre de la ciutat:
l’avinguda de la Catedral. La participació de l’Institut de Cultura en la comissió organitzadora va
contribuir a l’assentament d’una mostra que en
els anys anteriors no havia trobat un espai permanent a Barcelona –cosa que, fins i tot, n’havia
forçat el trasllat a la localitat de Sant Cugat del
Vallès el 2009.
En aquest període, el mapa de festivals culturals
de Barcelona ha crescut amb una proposta nascuda l’any 2012 i organitzada per la nova Direcció de Creativitat i Innovació de l’Institut de Cultura de Barcelona: es tracta del Dau Barcelona,
la gran festa de la creativitat en el joc, que posa
l’accent en la innovació i en l’experimentació
que ofereix aquest àmbit tant per als autors com
per als jugadors.

14.000

persones van passar pel Dau
Barcelona 2014
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Amb seu a la Fabra i Coats, des de l’edició 2014 el
festival ofereix sessions també en altres punts de
la ciutat, i implica específicament les escoles de
Sant Andreu, amb tallers de creació de jocs i concursos exclusius per als seus alumnes. La raó de
ser del Dau Barcelona té a veure amb el component creatiu del joc, i amb la seva valuosa funció
com a eina de relació i cohesió social.
Quant al Festival de la Ciència, la Tecnologia
i la Innovació, el 2014 va fer un pas més enllà
per esdevenir un espai de contacte i d’interacció
entre els diferents agents culturals, científics, tecnològics i empresarials de la ciutat, amb l’objectiu últim d’ajudar a visualitzar la cultura científica
i tecnològica de Barcelona. La Festa de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació és ara un espai
més obert i participatiu amb un ampli programa
d’activitats adreçades a tots els públics –en consonància amb les actuals polítiques de recerca i
innovació que impulsa la Unió Europea–, que vol
consolidar-se com el Festival ciutadà de la capital
europea de la innovació. Una festa que refermi el
caràcter creatiu i innovador de la ciutat.

LA CULTURA POPULAR
I TRADICIONAL
ÉS UN PILAR DE
LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
60

LA PROMOCIÓ DE LA
CULTURA D’ARREL POPULAR I
TRADICIONAL
La cultura popular i tradicional, a més de ser un
dels eixos vertebradors del caràcter de Barcelona com a capital cultural, és un pilar de la participació ciutadana que s’expressa a través de la
cultura. Per mitjà del prop d’un centenar d’entitats i associacions existents a la ciutat, la cultura
popular i tradicional és avui una realitat ben viva
que es renova amb les aportacions de les joves
generacions.
Un estudi encarregat per l’Ajuntament de Barcelona i l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català
l’any 2013, va posar de manifest la composició i
el funcionament del sector de la cultura popular
i tradicional, i el seu impacte econòmic i cultural.
170.000 persones participen cada any en aquest
moviment associatiu cultural a la ciutat, representa una xarxa de 130 entitats distribuïda per
tots els barris de la ciutat, i genera una vida associativa i cultural absolutament trascendental per
la creativitat i el nervi cultural de la cituat.

117.718

persones participen en entitats
de cultura popular i tradicional a
Barcelona

866.049 €

en convenis directes a entitats de
cultura popular
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PROJECTES OBERTS
El mateix 2013 va ser un any de desplegament
dels diversos programes impulsats per l’Institut
de Cultura, com ara el suport directe a les activitats i a les entitats i associacions de cultura popular, la formació de festers, el programa d’intercanvis nacionals i internacionals, la promoció
exterior i la participació en grans esdeveniments,
els convenis amb entitats i les subvencions a activitats, la cooperació i coordinació amb el Museu Etnològic, el programa de promoció de la
música de cobla, i el premi de Cultura Popular i
Tradicional dins dels Premis Ciutat de Barcelona.
Una de les iniciatives més destacades, que dóna
compliment al mandat de potenciar els programes formatius en cultura popular i el treball en
xarxa dels equipaments de la ciutat que promouen la cultura popular i tradicional, és el programa d’activitats pedagògiques a les Cases de
la Festa, que ha consistit en la realització de tallers de gegants, sardanes, cobla, diables i castellers per a nens i nenes de diferents centres educatius de la ciutat. La Xarxa de Cases de la Festa
s’estén pels diferents barris de la ciutat, i ofereix
a les entitats organitzadores d’activitats de cultura popular i tradicional un espai on trobar-se,
preparar les actuacions properes i fer balanç de
les ja fetes, on emmagatzemar el material i l’arxiu. Les Cases de la Festa, a més, són productores
i dinamitzadores al territori d’activitats de cultura popular i tradicional, i tot i que es posen al servei de les entitats, les seves portes són obertes a
tota la ciutadania.

FESTIVAL LLUM BCN

A partir de l’èxit assolit els darrers
anys s’impulsarà la proposta del
Llum BCN per tal que, Barcelona,
igual que les grans ciutats europees,
tingui també amb un gran festival
dedicat a les instal·lacions artístiques de llum.
Una convocatòria al voltant de Santa Eulàlia, com el festival d’hivern
de la ciutat, que, a través de les
instal·lacions lumíniques efímeres,
ofereix una perspectiva diferent sobre el patrimoni arquitectònic i artístic de la ciutat. La riquesa patrimonial de Barcelona, i la important
tradició dels sectors del disseny i
l’arquitectura a la ciutat, ha de fer
possible que esdevingui un festival
de llum de referència a Europa.

61

Amb la intenció de promoure la cultura popular i tradicional donant més suport a l’activitat
del conjunt d’entitats de la ciutat dedicades a aquest sector, l’Institut de Cultura va
emprendre l’any 2012 la creació d’una xarxa de Cases de la Festa, per tal de contribuir
a projectar la cultura d’arrel tradicional a la capitalitat cultural de Barcelona i, alhora,
optimitzar la inversió realitzada per l’Ajuntament al llarg dels darrers anys.

XARXA DE CASES DE LA FESTA

La Xarxa de Cases de la Festa representa un centre cultural de caràcter descentralitzat,
que comparteix uns serveis comuns (comunicació, serveis pedagògics) però que permet
visibilitzar i enfortir la cultura popular i tradicional com un fet singular de la cultura a la
ciutat. Les entitats que integren la xarxa són: la Casa dels Entremesos (Ciutat Vella), el Centre
Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu (Sant Andreu), el Centre d’Imatgeria Festiva
de Sant Martí-Can Saladrigas, la Casa dels Castellers de Barcelona i l’Orfeó Martinenc (Sant
Martí), La Violeta - Centre de Cultura Popular de Gràcia i el Centre Albert Musons de Gràcia
(Gràcia) i acords de col·laboració amb el Centre Cívic l’Albareda a Sants-Montjuïc.
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El govern municipal vol promoure amb aquesta iniciativa la transversalitat de projectes
culturals de base territorial, i teixir complicitats amb el sector associatiu de la cultura
popular i tradicional per tal de fer extensible la xarxa a tots els districtes de la ciutat.
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PROJECTES OBERTS
Al llarg d’aquest període, el govern municipal
també ha impulsat el protocol de col·laboració
amb les entitats de cultura popular i tradicional,
amb la signatura de convenis:
FEDERACIÓ CATALANA DE PUNTAIRES
Organització de la trobada nacional de puntaires;
COORDINADORA DE GEGANTS I BESTIARI DE
CIUTAT VELLA
Gestió i activitats de La Casa dels Entremesos;
ASSOCIACIÓ TRAM
Cicle de concerts del Tradicionàrius;
FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS SARDANISTES
Organització de ballades de sardanes;
FEDERACIÓ DELS TRES TOMBS DE SANT ANTONI
Celebració d’aquesta festivitat a Barcelona;
CASTELLERS DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Actuació al Festival Sfinks, a Bèlgica.
La presència de Barcelona com a capital de Catalunya s’ha reforçat amb altres iniciatives, com
la posada en marxa de l’activitat d’intercanvi
de seguicis festius amb altres poblacions catalanes.
Pel que fa a la projecció internacional de la Cultura Popular Catalana des de Barcelona, ha estat
un dels eixos prioritaris del Programa de Cultura
Popular de l’Institut de Cultura durant el període 2011-2015. Aquesta proposta d’activitat, que
respon al nom de Barcelona Festa Catalana,
vol aprofitar el gran nombre de visitants internacionals que visiten la nostra ciutat al llarg de
tot l’any, i té l’objectiu de programar en un dels
espais simbòlics de Barcelona, de forma estable, actuacions dels grups que formem la nostra Cultura Festiva. També la creació del portal
culturapopular.bcn.cat, amb notícies, agenda i
un ampli seguiment de festes i entitats organitzadores, ajuda a la promoció exterior d’aquest
àmbit de la cultura catalana, ja que es tracta d’un
web dinàmic i complet que pot consultar-se en
català, castellà i anglès.

LA CASA DE LA SARDANA

Arran de l’èxit assolit amb el projecte de la Capitalitat de la Sardana a
Barcelona l’any 2014, la ciutat obrirà
un nou equipament dedicat a totes
les entitats sardanístiques del país.
Un espai, situat en la reurbanització
del Baluard del Migdia, que ha de
servir per ampliar la difusió, el conreu i el prestigi social de la sardana.
Una seu per a les diverses entitats,
que, des de la capital del país, treballen per estrènyer el vincle entre
la dansa nacional i la creativitat
contemporània i artística que es viu
a la ciutat.
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CULTURA DE
PROXIMITAT
Al llarg del mandat 2011-2015, Barcelona ha volgut refermar la seva condició de centre
d’agitació cultural europeu, de ciutat amb voluntat d’innovació i capacitat per fer de la cultura
un motiu d’inclusió i integració. Perquè això sigui possible, Barcelona compta amb l’empenta
del tercer sector cultural, una xarxa d’entitats i associacions culturals a tots els barris de la
ciutat, una peça clau del sistema cultural de la ciutat. Impulsar-lo i revigoritzar-lo ha estat una
de les primeres preocupacions de l’Ajuntament, que en aquest mandat ha invertit prop de 4
milions d’euros en la recuperació d’alguns d’aquests centres culturals dels nostres barris. Són
espais que moltes vegades actuen com a veritables pulmons cívics de la ciutat, i que nodreixen
el fet creatiu i el talent de Barcelona.

5

Per aquest motiu, el suport al tercer sector cultural és fonamental. Preservar i mantenir els
ajuts i convenis que l’Institut de Cultura posa a disposició d’aquest sector és particularment
necessari en el context actual, com ho és promoure els recursos propis de què disposa
l’Ajuntament per enfortir el teixit cultural de proximitat, com ara la xarxa de centres cívics, que
els últims anys ha rebut un nou impuls, i la de biblioteques, consolidada com la millor porta
d’entrada a la cultura de la ciutat.
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En aquest sentit, es va elaborar un primer Pla
de treball que preveia uns eixos prioritaris:

CENTRES CÍVICS, ATENEUS I ORFEONS: L’EMPENTA CULTURAL
DELS BARRIS
La xarxa de centres cívics de Barcelona està conformada per 51 centres repartits pels deu districtes de la ciutat. Les competències de la gestió de
cada equipament corresponen al districte en què
s’emplaça; la coordinació del conjunt de centres
com a xarxa, però, recau en l’Institut de Cultura,
i és en aquest mandat que s’ha volgut impulsar
aquest paper coordinador. La voluntat de l’ICUB
en el període 2011-2015 ha estat reforçar el programa cultural dels equipaments, perquè actuïn
com a autèntics centres culturals de proximitat.

1.

Establiment de criteris generals per al conjunt
dels centres cívics, redacció del catàleg de serveis, del pla d’usos, etc.

2.

Aportació de noves eines per als centres de la
xarxa, campanyes de comunicació, millora de la
connectivitat, instal·lació d’un nou sistema
WI-FI-Ciutadà.

3.

La generació de noves activitats culturals, cicles
de xerrades, espectacles, exposicions i altres
propostes participatives i de qualitat.

4.

Assessorament i seguiment de projectes, execució de nous equipaments i ampliacions o adequacions dels ja existents, definició del model
de gestió de la xarxa, etc.

5.

La coordinació amb altres xarxes d’equipaments
de proximitat, especialment, la de Biblioteques
de Barcelona.

BARCELONA COMPTA AMB L’EMPENTA DEL TERCER
SECTOR CULTURAL, UNA XARXA D’ENTITATS I
ASSOCIACIONS CULTURALS A TOTS ELS BARRIS DE
LA CIUTAT

51

centres cívics en funcionament a tots
els barris
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14.032

activitats als centres cívics (2013)

POLÍTIQUES I PROGRAMES CULTURALS A BARCELONA
2011 / 2015

La tasca realitzada ha permès posar en marxa un
pla de treball al conjunt de la xarxa, impulsant la
nova web i fent possible projectes comuns per a
tots els centres, com per exemple Objectiu BCN,
l’exposició l’Antàrtida o la celebració dels Tricentenari als districtes de la ciutat.
D’altra banda, i a més a més de la xarxa de centres cívics, Barcelona té també amb una llarga
tradició de teatres i auditoris sense finalitat
de lucre, allò que popularment es coneix com a
teatre amateur. Es tracta d’una realitat ben viva
d’ateneus, orfeons o teatres d’entitats culturals,
que realitzen una important tasca de cohesió social mitjançant activitats de foment de la cultura,
de l’esport i l’oci.
L’any 2012, l’Ajuntament va proposar una mesura de Govern que reconeixia l’esforç, el valor
i els beneficis que les entitats culturals de base
associativa aporten a la ciutat; una contribució
que pot explicar-se pel fet que promouen la
participació cultural i cívica i donen suport a la
formació artística i al talent i a la creativitat més
emergents.
L’evolució de la normativa relativa als edificis públics pel que fa a la seguretat, accessibilitat, insonorització o dotació tècnica, obliga els centres
culturals de proximitat a realitzar-hi importants
inversions d’adequació; ara bé, en tractar-se
d’entitats no lucratives, sovint no poden fer front
a les inversions. Com a conseqüència, les seves
instal·lacions no disposen de la seguretat, el
confort ni la qualitat necessàries per a un òptim
exercici de les activitats que s’hi desenvolupen.
A fi de fer possible la rehabilitació d’aquests
centres, l’Institut de Cultura obre anualment
una convocatòria pública per realitzar reformes
a les seves sales de teatre i auditoris. Per poder
optar a les subvencions, els sol·licitants hauran
d’acreditar com a requisits tant la realització de
les obres com un cert volum de programació en
aquests espais.

PROJECTES OBERTS

NOVES BIBLIOTEQUES

D’acord amb les previsions de
creixement de la Xarxa de Biblioteques, es promourà la posada en
marxa de tres nous equipaments:
la biblioteca de Sarrià (districte de
Sarrià-Sant Gervasi), la biblioteca
de Sant Martí, al carrer de Concili de
Trento i la del districte de les Corts,
totes amb obertura prevista per
l’any 2017.
Es preveu també obrir durant el nou
mandat la nova biblioteca en el
recinte Muñoz Ramonet, al districte
de Sarrià-Sant Gervasi. Així mateix, es promourà el trasllat de la
Biblioteca de Sant Pau, al districte
de Ciutat Vella, en uns nous espais,
fruit de la reordenació de la Biblioteca de Catalunya, i el trasllat de
l’Escola Massana a la nova seu de la
plaça de la Gardunya. Igualment, es
preveu desplegar la dimensió digital
de la biblioteca pública, que millorarà la connectivitat de les biblioteques, la incorporació de recursos i
serveis digitals, així com la consolidació del servei de préstec del llibre
electrònic.
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L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat, a través de l’Institut de Cultura, un programa per a
la rehabilitació d’auditoris i teatres d’entitats culturals sense ànim de lucre.

LÍNIA DE SUPORT ALS ATENEUS

Sis ateneus històrics i centres culturals van beneficiar-se d’aquest programa entre el 2012
i el 2014, i van ser objecte de reformes parcials (Centre Moral Instructiu de Gràcia, Centre
Catòlic de Sants, Teatre de Sarrià, Hogar Extremeño a Barcelona) o integrals (Lluïsos de
Gràcia i Lluïsos d’Horta). En aquests tres anys, la inversió en el programa va ser de 3.190.244
euros –als quals caldria afegir els 819.756,44 euros (dotació provisional) de la convocatòria
2015.
Aquesta ajuda fa palesa, un cop més, la voluntat del Govern municipal de donar suport als
centres culturals de proximitat als barris, així com de retornar el protagonisme a les entitats
culturals de base participativa.
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40

biblioteques de la xarxa pública en
funcionament l’any 2014

10

centres de la xarxa municipal de
Fàbriques de Creació

LA XARXA DE BIBLIOTEQUES
S’ESTÉN
En aquest període, la Xarxa de Biblioteques de
Barcelona ha crescut: amb la incorporació de sis
nous equipaments. Concretament, s’han construït quatre noves biblioteques–Vallcarca i els
Penitents-M. Antonieta Cot (Gràcia), Trinitat
Vella-José Barbero (Sant Andreu), El Clot-Josep Benet (Sant Martí) i Sant Gervasi-Joan Maragall (Sarrià-Sant Gervasi)–, i per tant, la xarxa
consta ja de quaranta biblioteques. A més a més,
s’han traslladat dues de les ja existents–les de Vilapicina i la Torre Llobeta (Nou Barris) i Camp
de l’Arpa-Caterina Albert (Sant Martí)– a edificis amb més metres de superfície, ha augmentat
l’oferta de serveis d’aquests equipaments culturals de proximitat.
L’esforç perquè tota la ciutadania pugui beneficiar-se del servei de biblioteques s’ha reflectit
en l’adequació de cinc Espais Multimèdia per a
discapacitats –Gòtic-Andreu Nin, Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte, Francesc Candel,
Vilapicina i la Torre Llobeta i Poblenou-Manuel
Arranz–, així com en la posada en funcionament
de l’aplicació per a mòbils de Biblioteques de

Barcelona, amb el mapa i informació dels equipaments i l’agenda de les activitats culturals i de
l’Aula Digital. També s’hi ha engegat el projecte
d’incorporació de radiofreqüència en la gestió
de la col·lecció, que permet l’autopréstec i la devolució automàtica de documents a deu biblioteques de la ciutat.
En referència a les activitats culturals, a més dels
cicles permanents de les biblioteques i de les exposicions a l’entorn del món editorial, la xarxa
ha participat en esdeveniments com la Setmana
de la Poesia de Barcelona o el Grec Festival de
Barcelona, i també al programa anual de reagrupament familiar de l’Ajuntament. A l’estiu
Barcelona t’acull, un exemple de l’acció de Biblioteques de Barcelona en l’àmbit de la cohesió
social.
Les Biblioteques de Barcelona han estat durant
tot el mandat l’equipament municipal més
ben valorat en l’Enquesta de Satisfacció dels
Serveis Municipals de l’Ajuntament de Barcelona; quatre dels espais de la xarxa –Francesc
Candel, Collserola-Josep Miracle, Jaume Fuster i
Horta-Can Mariner– han rebut el distintiu de garantia de Qualitat Ambiental (2014-2017); l’any
2014 va posar-se en marxa el Carnet BCNCultural, associat al de Biblioteques, a fi de fer més
accessible l’oferta cultural de la ciutat, i s’ha superat el nombre d’usuaris dels equipaments: el
55% dels habitants de Barcelona tenen el carnet.
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Entre programadors i responsables de centres culturals, es detecta una franja d’edat
intermèdia entre el públic infantil i el públic juvenil que no està particularment atesa per
l’oferta existent. És, precisament, amb la intenció de cobrir aquesta mancança que l’Institut
de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, amb la complicitat de diversos equipaments
culturals de la ciutat (Teatre Lliure, Palau de la Música, Auditori, Liceu i Mercat de les Flors)
va preveure l’any 2013 la posada en marxa del Quadern Cultura, una proposta orientada als
nois i noies de la ciutat nascuts el 2001 –i que, per tant, aquell any en feien 12.

QUADERN CULTURA

El programa s’adreça cada any a més de 12.000 adolescents de la ciutat. El Quadern Cultura
canalitza les inquietuds d’uns nois i noies que inicien el cicle d’educació secundària,
acompanyant-los i introduint-los a l’oferta cultural de la ciutat, i convertint-los al mateix
temps en nous prescriptors culturals.
Es tracta d’una proposta directament adreçada a l’àmbit familiar. La novetat de que
l’acompanyant adult disposi també de la gratuïtat de l’entrada vol promoure l’acompanyament
des de la família en aquesta experiència, sortint una mica del context estrictament escolar.
Quadern Cultura vol impulsar el consum cultural dels més joves des de les famílies, amb
l’objectiu d’estimular també l’accés a la cultura d’altres membres del nucli familiar.
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Cadascun dels equipaments que participen dins el Quadern Cultura elabora una selecció
d’espectacles o activitats del total de la seva programació de temporada, pensant en el què
podria ser més idoni per a aquests nois i noies. El web www.bcn.cat/quaderncultura, en
actiu des de l’octubre del 2013, dóna tota la informació sobre el programa.
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EL RETORN SOCIAL DE LA
CULTURA
Promoure la capitalitat cultural de Barcelona va
molt més enllà de l’aposta decidida pels grans
equipaments culturals impulsada per l’Ajuntament de Barcelona. L’accés i la participació de
tota la ciutadania en l’oferta cultural és la base
sobre la qual es fonamenta el creixement cultural de la ciutat. Una ciutat culturalment activa
implica ampliar, però sobretot facilitar l’accés i
promoure una cultura de proximitat.
L’Ajuntament ha desenvolupat en els darrers
anys diversos programes de nous públics per a
la cultura, que van des de l’extensió de la xarxa
d’equipaments culturals de proximitat (biblioteques i centres cívics) fins a mesures singulars
de captació, com l’obertura dels museus els diumenges a la tarda, la celebració de la Nit dels
Museus –iniciativa promoguda pel Consell d’Europa– o la bonificació de diverses taxes i preus
d’equipaments culturals adreçats a determinats
grups de població.
Així mateix, l’Institut de Cultura ha endegat accions que volen promoure la participació dels
més joves en la vida cultural de la ciutat. Es tracta
de programes i projectes, normalment vinculats
a l’àmbit escolar, orientats a fomentar l’expressivitat dels més joves i ampliar les seves possibilitats d’accés a l’oferta cultural, entre altres
objectius.

24.779

famílies han rebut el Quadern Cultura

PROJECTES OBERTS

COMPROMÍS AMB
L’APROPA CULTURA

Promoure la inclusió social a través
de la cultura és l’objectiu d’aquest
programa que ha vist créixer el
nombre d’institucions i equipaments associats en aquest darrer
mandat.
El compromís per a continuar
trencant barreres amb la cultura es
materialitzarà en noves propostes
per a fer arribar al màxim nombre
de persones l’oportunitat de gaudir i fer cultura a Barcelona. Nous
centres i nous recursos s’hi associaran per a estendre aquest programa
d’èxit.
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PLA DE CENTRES CÍVICS

Amb trenta anys de trajectòria, els centres cívics de la ciutat, equipaments que faciliten
l’accés a la cultura de tota la ciutadania, són una realitat consolidada i un referent per a milers
de persones que participen diàriament en la construcció d’una cultura activa, innovadora i
arrelada al dia a dia dels diversos territoris que formen Barcelona. Els centres cívics estan
esdevenint una potent xarxa de centres culturals polivalents i de proximitat a la ciutat.
És per això que l’Institut de Cultura ha dissenyat un Pla estratègic, que posa l’accent en la
definició cultural dels centres cívics, i que té com a objectius centrals: consolidar la Xarxa
de Centres Cívics de Barcelona com a xarxa de centres culturals de proximitat, orientats al
desenvolupament social i cultural del territori, a la participació i a la promoció de la vida
associativa de la ciutat; connectar la xarxa amb altres equipaments culturals de la ciutat, a
fi d’impulsar projectes i iniciatives emergents; concretar les bases que defineixin els models
de la gestió general de la xarxa; millorar la dotació tècnica i infraestructural dels espais que
la componen, així com la seva comunicació i visibilitat; i fomentar els projectes en xarxa
aportant qualitat, innovació, diversitat i proximitat a noves iniciatives que sorgeixin de la
mateixa ciutat.

72

POLÍTIQUES I PROGRAMES CULTURALS A BARCELONA
2011 / 2015

Un d’aquests programes és Creadors en Residència als Instituts de Barcelona, una iniciativa
de l’Institut de Cultura i del Consorci d’Educació
de Barcelona, ideat i realitzat en cooperació amb
l’associació A Bao A Qu. Es tracta d’una iniciativa
que posa en contacte l’art contemporani amb
estudiants de secundària per generar noves formes i contextos de creació. L’objectiu del projecte
és triple: propiciar que els alumnes descobreixin
els processos de la creació contemporània a
partir del contacte i el diàleg continuat amb un
creador, i que reflexionin sobre l’art a partir de
la seva pròpia experiència; promoure i generar
situacions i contextos que estimulin la innovació
i la creativitat artístiques; i afavorir que els instituts esdevinguin de manera activa espais per a la
cultura, l’art i el pensament, així com espais per a
l’experimentació artística.
En les sis edicions d’aquest programa, han participat 26 instituts de secundària, 800 alumnes
i 40 creadors. Des de 2013, també participen
en el desenvolupament d’EN RESiDÈNCiA la Sala
Beckett/ Obrador Internacional de Dramatúrgia,
el Graner i els equips educatius del Mercat de les
Flors, el MNAC, el MACBA i la Fundació Joan Miró
de Barcelona.

EN FINALITZAR EL
DESPLEGAMENT
DE LA XARXA,
QUALSEVOL
CIUTADÀ TINDRÀ
UNA BIBLIOTECA
COM A MÀXIM A 20
MINUTS CAMINANT
DEL SEU DOMICILI

39

residències artístiques als instituts de
secundària
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DURANT EL MANDAT 2011-2015,
BARCELONA HA VOLGUT REFERMAR
LA SEVA CONDICIÓ DE CENTRE
D’AGITACIÓ CULTURAL EUROPEU,
DE CIUTAT AMB VOLUNTAT
D’INNOVACIÓ I AMB LA CAPACITAT
PER FER DE LA CULTURA UN MOTIU
D’INCLUSIÓ I INTEGRACIÓ
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Una altra iniciativa d’èxit és el carnet BCNcultural, promogut per l’Ajuntament de Barcelona, a
través de l’Institut de Cultura i amb la col·laboració de Biblioteques de Barcelona i el TR3SC. El
BCNcultural neix amb l’objectiu d’ampliar l’oferta de descomptes i experiències culturals fins ara
existents per als usuaris del carnet de Biblioteques de Barcelona. És un nou carnet dissenyat
per a facilitar l’apropament dels ciutadans a
l’oferta cultural que ofereix Barcelona. Aquest
carnet té un titular a l’efecte de préstec, tal com
passa amb el Carnet de Biblioteques, i podrà ser
utilitzat per a accedir als descomptes per a dues
persones majors de 18 anys, com els actuals carnets que ofereix el TR3SC. El carnet BCNcultural
té un preu anual de 20 € (IVA inclòs).
L’any 2015 neix una nova iniciativa municipal:
Gaudir Més, un nou servei gratuït a l’abast de tota
la ciutadania per a obtenir descomptes, accessos
gratuïts i avantatges. Cultura participa amb el Mu-

106.426

seguidors al Twitter @bcncultura, 7
vegades més que fa quatre anys

seu Frederic Marès, el de la Música, el del Disseny,
el Nacional de Ciències Naturals (Museu Blau i Jardí Botànic) i el Castell de Montjuïc.
Convé assenyalar, igualment, el suport que l’Institut de Cultura dóna, per mitjà d’alguns dels
seus equipaments, al programa socioeducatiu
Apropa Cultura, adreçat a col·lectius amb risc
d’exclusió social. Gràcies a aquest programa,
aquests col·lectius poden gaudir de la música, el
teatre, la dansa i el circ, així com de visites i activitats a museus i sales d’exposicions de la ciutat
de Barcelona a preus molt assequibles.

VISITES
A LES BIBLIOTEQUES
Total a l’any
Increment respecte a l’any anterior

7,0

6,18

6,44

6,34

6,43

6,0

5,98

75

5,0

En milions

2014
2014

2013
2013

2012
2012

2011
2011

3,0

2010
2010

4,0

POLÍTIQUES I PROGRAMES CULTURALS A BARCELONA
2011 / 2015

La creació d’un programa específic per a la cultura digital i la cultura de la innovació ha
representat la novetat més destacada d’aquest període per a les polítiques culturals de
la ciutat. Estendre la cultura de la innovació com a eix motor de la ciutat ha estat un dels
objectius principals del programa, com també ho ha estat donar impuls a la digitalització i
a la innovació en els programes de l’Institut de Cultura.

6

CIÈNCIA, INNOVACIÓ I
CULTURA DIGITAL

Durant el mandat 2011-2015, l’Institut de Cultura ha impulsat diverses actuacions amb el
propòsit de promoure el sistema cultural de la ciutat a través dels valors que s’identifiquen
amb la innovació i la creativitat, dos conceptes clau en la projecció exterior de Barcelona. Una
línia de treball que ha de fer de Barcelona una ciutat del coneixement, amb la creativitat i la
innovació com els dos valors claus de la cultura del segle XXI.
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En aquest mandat, han sorgit i s’han consolidat
iniciatives com el Barcelona Laboratori, el Festival de la ciència, la tecnologia i la innovació, el
Festival del joc DAU i el premi Apps&Cultura –que
amb la implicació d’Europeana ha pres una dimensió internacional. S’ha creat la Ponència
d’Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, coordinada per la Direcció de Creativitat i Innovació –
en el marc de la qual s’ha articulat l’organització
del City Innovation. A Barcelona es repartirà fins
a 1 milió d’euros de fons europeus per a projectes creatius a través del Projecte Europeu CREATIFI. Una xifra a la qual cal afegir els 453.380€ en
subvencions que l’Institut de Cultura concedirà a
infraestructures per al foment de la creativitat i
la innovació.

463

punts amb accés directe a internet als
centres cívics

900

participants als experiments de ciència
ciutadana
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NOVES LÍNIES D’ACTUACIÓ PER
PROMOURE LA CULTURA DE LA
INNOVACIÓ
L’assumpció dins la nova Regidoria de Cultura de les funcions de Coneixement, Creativitat i
Innovació ha estat una oportunitat històrica per
a la ciutat. La creació d’una direcció de Creativitat i Innovació ha permès, per primera vegada,
plantejar una política comuna en el camp de la
innovació, connectada amb l’estratègia Innovation Europe de la Unió Europea per al període
2014-2020, i pot facilitar la necessària coordinació d’esforços entre els diferents actors de la
societat del coneixement a Barcelona: artistes,
tecnòlegs, científics, experts en patrimoni i gestors culturals.
L’objectiu principal de la direcció és incentivar
la innovació i la creativitat mitjançant la col·laboració entre el món de les arts, la ciència i la
tecnologia. L’Institut de Cultura ha engegat en
aquest període Barcelona Laboratori (BCNLab),
amb l’objectiu d’impulsar un model d’innovació
cultural centrat en el ciutadà. Aquest projecte es
proposa convertir la ciutat de Barcelona en un
laboratori cultural de co-creació i experimentació, que ha unit diferents grups de recerca,
acadèmics, empreses, xarxes d’innovació, associacions, comunitats urbanes, institucions públiques i l’Ajuntament de Barcelona per crear un espai d’innovació obert i col·laboratiu a la ciutat.
El 2013 va ser l’any que la plataforma Barcelona Laboratori (BCNLab) va fer els seus primers
passos més enllà de les comunitats i entitats que
van contribuir a configurar-la, tot donant-se a
conèixer entre la ciutadania i estimulant l’adhesió de nous membres, amb la voluntat de fer
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aflorar la creativitat i la innovació latent a Barcelona, facilitar la interconnexió entre els diversos protagonistes i estimular els barcelonins per
sentir-se ciutadans creatius.
Aquell mateix any, BCNLab va materialitzar-se
en festivals de ciutat com el Grec (amb la producció Emocions artificials, que incloïa robots en
escena, i activitats paral·leles), la Mercè (amb la
presentació d’Ona, la primera cantant virtual) o
la Festa de la Ciència i la Tecnologia (amb l’experiment Bee-Path). També va participar en hackatons culturals (Apps&Cultura) i audiovisuals
(Popathon) i va organitzar sessions de treball
per cohesionar els agents que en formaven part,
entre d’altres accions. L’activitat de BCNLab ha
quedat plasmada en una web i les corresponents xarxes socials, Facebook i Twitter. D’aquesta manera, s’ha disposat d’una finestra oberta a
la ciutadania, per donar a conèixer amb fets en
què consisteix BCNLab i per convocar els usuaris a formar part de la iniciativa. Ciutats de tot el
món impulsen projectes de ciutat-laboratori on
es creen, s’experimenta i es testegen projectes
vinculats a la cultura, el coneixement, la creativitat i la innovació. Barcelona ja forma part d’una
xarxa europea (ENoLL) amb més de 300 Living
Labs i n’és membre del consell directiu.
Així mateix, i com a eina per a promoure la innovació cultural, la Direcció de Creativitat i Innovació ha impulsat al llarg del mandat l’establiment
d’un marc de col·laboració entre les diferents
infraestructures científiques i tecnològiques de
la ciutat, com són les universitats, les empreses i
els centres de recerca. A través d’aquest marc, es
vol reconèixer el paper cabdal de la recerca en
l’evolució i el seu pes com a motor d’experimentació per a la innovació i la creativitat en la cultura. Per aquest motiu, la direcció ha estat al costat
del desenvolupament del Parc Tecnològic del
Besòs, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), de la Universitat de Barcelona,
de la Fundació Bosch i Gimpera, de la Universitat

Pompeu Fabra, de la Fundació i2Cat, de Barcelona Media, de l’Academia de les Arts i les Ciències,
del Centre de Visió per Computador, del Barcelona SuperComputing Centre i del Parc Científic de
la Universitat de Barcelona entre altres, oferint
col·laboració en el desenvolupament de projectes concrets, o bé intervenint en la seva programació anual mitjançant la participació en el seus
patronats i establint convenis de col·laboració.

Una altra activitat que cal destacar ha estat la
participació de l’Institut de Cultura a l’Escolab,
un programa de tallers i visites que descobreix
a l’alumnat d’ESO, de batxillerat i dels cicles formatius la gran diversitat de laboratoris existents
avui en dia, i li ofereix la possibilitat d’entrar
en contacte directe amb els seus equips multidisciplinaris. La teràpia gènica, la robòtica, les
impressores 3D o la nanotecnologia, unides als
avenços en computació i a l’anàlisi de dades,
estan obrint camins apassionants, i són, entre
moltes altres, les línies de recerca de la programació d’EscoLab, que el curs 2014-2015 (d’octubre a abril) proposarà més de 120 activitats en
diferents formats, amb la participació de més de
50 centres de recerca i empreses i oferirà més de
8.000 places.

79

D’altra banda, i coincidint amb l’Any de la Neurociència, l’Institut de Cultura va presentar el 2012
un programa especial de divulgació neurocientífica adreçat a tots el públics, amb la mirada
posada en la difusió de les diferents aplicacions
d’aquesta branca científica i en la comunicació
dels darrers avenços. Aquesta proposta, origen
del cicle Neurociència i... Debats de neurociència
i societat, ha tingut continuïtat en els exercicis
posteriors, i es perfila com una oportunitat per
acostar la neurociència a la ciutadania, afavorint
així la transmissió del coneixement científic a la
nostra ciutat.
A banda, però, de totes aquestes iniciatives, se
n’organitzen dues més de caràcter lúdic i popular, amb un gran èxit de públic: el Festival de
la Ciència, tecnologia i innovació, una trobada
orientada a apropar la ciutadania a la recerca i
la innovació i una bona ocasió perquè el públic
familiar pugui participar i accedir a experiments,
demostracions científiques en clau d’espectacle,
tallers, jocs i exposicions; i el Dau Barcelona, un
festival que té per objectiu defensar el joc com
a manifestació de cultura i creativitat, així com a
element destacat d’experimentació en la definició de processos d’innovació. Adreçat a les famílies i comunitats de jugadors, el Dau Barcelona
destaca el procés creatiu del joc i el paper rellevant del creador i del dissenyador.
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Des d’un altre punt de vista, i per tal de potenciar
l’ecosistema d’innovació i creativitat en cultura a
la ciutat, s’ha impulsat una línia de subvencions
a entitats per millorar-ne les infraestructures digitals i beneficiar, d’aquesta manera, els projectes d’innovació tecnològica i social. La finalitat
de les subvencions concedides és la millora de
l’entorn tecnològic d’entitats culturals i/o creatives i que comportin l’ampliació de les seva capacitat innovadores i creatives.

TOTA LA CULTURA EN UN CLIC
Un altre projecte destacat que s’ha impulsat ha
estat Apps&Cultura, creat amb l’objectiu de facilitar la concepció d’aplicacions mòbils (apps)
que millorin l’accés a la cultura i que donin suport a la creació i al talent artístic a Barcelona en
tots els seus vessants: arts tradicionals i cultura
tecnològica i científica. La iniciativa s’ha materialitzat a través d’un concurs d’aplicacions
dirigit a creadors, en què els participants han
pogut utilitzar els recursos disponibles a http://
appscultura.hackathome.com, plataforma web
creada per AppCircus, un dels referents internacionals en el sector mòbil; els usuaris també han
pogut rebre suport de mentors per tal de millorar la seva proposta.
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A Apps&Cultura, hi participen desenvolupadors,
dissenyadors i professionals del món de les apps,
com també artistes, gestors culturals i persones
amb una bona idea d’aplicació mòbil.
En aquest àmbit, l’Institut de Cultura ha desenvolupat quatre projectes de comunicació i participació cultural en línia pensats per a smartphones: les aplicacions BCN Visual –Barcelona i les
seves rutes culturals, a través de les imatges del
fons de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona– i BCN
Museus, a on es troba la informació bàsica
dels museus de la ciutat, Art Públic Barcelona, amb el detall dels diferents elements de
la ciutat, a més de la pestanya Activa’t, que
es pot trobar a l’aplicació de la revista Time
Out Barcelona i permet accedir a informació
cultural i d’entreteniment amb ordenació
temàtica, per geolocalització, per dia, per
hora i per rànquing.
Així mateix, l’ICUB ha treballat en altres projectes
TIC, com la millora i l’ampliació dels canals propis de difusió i comunicació: el web barcelonacultura.bcn.cat, amb material audiovisual d’interès cultural per a la ciutat, les xarxes socials i
els butlletins culturals i la cartelleria digital, amb
137 pantalles amb un sistema comú de gestió de
continguts distribuïdes en museus i arxius, centres cívics i biblioteques de la ciutat.
Un altre dels objectius que l’ICUB s’ha marcat
en aquest mandat ha estat la digitalització dels
fons documentals dels museus i arxius patrimonials de Barcelona, bàsic per posar al servei de la
ciutat continguts que permetin explicar la seva
història, el relat del seu patrimoni i la generació
de nou coneixement i continguts entre els ciutadans. El procés de digitalització ha de servir,
a més, per a dinamitzar la transformació digital
dels centres patrimonials participants.

PROJECTES OBERTS

NOVES SEUS PER A
L’ESCOLA MASSANA I
L’ESCOLA D’AUDIOVISUALS

En el proper mandat, l’ Ajuntament
reforçarà el suport a la formació
superior artística i creativa. D’una
banda, durant l’any 2017 obrirà les
portes la nova seu d’11.000 m2 de
l’Escola Massana a la plaça de la
Gardunya. El nou edifici acollirà els
estudis d’art i disseny d’aquesta
històrica escola de la ciutat, i en
permetrà l’homologació en el cicle
d’estudis superiors.
També a partir de l’any 2017, les
naus del bloc 7 del recinte de Can
Batlló acolliran la nova seu de
l’Escola de Mitjans Audiovisuals. La
nova seu, de 5.640 m2, permetrà fer
créixer l’oferta formativa de l’Escola
fins a 600 alumnes. I es convertirà
en pedra angular en la reforma de
tot el recinte, vinculant les noves
indústries de la creativitat i el coneixement a l’antic recinte fabril de
la Bordeta.
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Finalment, en fer-lo digital, es milloraran les
condicions de preservació del patrimoni documental. L’Institut de Cultura lidera el repte de digitalitzar 326.000 pàgines de llibres, documents
i plaques de vidre de diferents arxius històrics i
fotogràfics i dels museus municipals durant el
2015. Un procés que continuarà durant els anys
2016 i 2017 amb la difusió oberta dels fons digitalitzats a internet i la creació de projectes ad
hoc de valorització dels fons esmentats.
Els arxius patrimonials i museus municipals
agrupats dins l’ICUB disposen d’un gran nombre
de documents (llibres anteriors al segle XIX, manuscrits, incunables, fons i documents d’arxiu,
llibres impresos a partir del segle XIX, fotografies, plaques de vidre, diapositives i negatius…)
que formen de manera significativa la memòria
històrica de la ciutat, dels seus ciutadans i les seves relacions amb la resta del món. Es tracta d’un
conjunt de fons de gran valor i importància que
cal preservar i difondre.
La digitalització de part d’aquests fons per propiciar l’obertura del patrimoni de la ciutat al món
permetrà als ciutadans interactuar activament
amb aquests recursos. Només amb la digitalització i l’extensió en línia d’aquesta documentació
es pot entendre el patrimoni barceloní en tota la
seva dimensió i explicar la ciutat com a capital
cultural de Catalunya des de fa segles i com a receptora de la cultura europea des del Renaixement fins a l’actualitat.
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El projecte comptarà amb la participació de
diversos centres de documentació dels museus i
arxius patrimonials de l’ICUB amb fons i col·leccions singulars i únics. El procés de digitalització
ha de servir, a més, per a dinamitzar la transformació digital de les institucions amb patrimoni.
Els participants són:
ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA:
Ajuntament de Barcelona (Crònica Gràfica),
Editorial López.
ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA:
Guies urbanes i turístiques de Barcelona dels segles XVIII i XIX, Pregons de la Ciutat i Testaments
dels consellers.
BIBLIOTECA PÚBLICA ARÚS:
Col·lecció bibliogràfica d’incunables, Col·lecció
bibliogràfica de moviment obrer.
HOSPITAL DE SANT PAU:
Privilegis Reials, Papals i Documents Particulars,
Casa del Teatre, Expòsits i Dides.
MUSEU NACIONAL DE CIÈNCIES NATURALS:
Col·lecció i fons de la família Salvador. Conjunt
de documents de la col·lecció d’Antiquària de la
Biblioteca.
MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA:
Fotografies, dibuixos, manuscrits i gravats del
fons Museu Verdaguer Barcelona, Catàlegs
d’exposició del Museu d’Història, Arxiu de
treball i documentació arquitectònica d’edificis
de Barcelona, Inventari de peces de la col·lecció fundadora del Fons patrimonial del Museu
d’Història, Conjunt de documents de la col·lecció d’Antiquària.
MUSEU DE LA MÚSICA:
Fons Biogràfic del Museu de la Música de Barcelona.
MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA:
Col·lecció de llibre antic del Museu del Disseny
de Barcelona, Arxiu Rigalt i Granell, Arxiu Busquets, Arxiu Badrinas, Litografia F. y R. Bastard.
MUSEU FREDERIC MARÈS:
Impresos comercials, Menús, Làmines de Moda,
Invitacions i programes de ball, Correspondència de Frederic Marès.
SERVEI D’ARQUEOLOGIA DE BARCELONA:
Intervenció arqueològica al Parc de la Ciutadella, Diaris d’excavacions de la plaça Sant Miquel.

Des de 2014 Barcelona disposa d’un nou equipament de referència per al món del disseny
a la ciutat. Dinàmic i obert, el Disseny Hub Barcelona és un espai únic perquè reuneix el
Museu del Disseny de Barcelona i els principals operadors en l’àmbit del disseny, com el
FAD i el BCD, que contribueixen a donar al món del disseny un enfocament multidisciplinari.

DISSENY HUB BARCELONA

L’edifici emergeix 14,5 metres a la plaça de les Glòries, com una imponent estructura tallada
al biaix i en voladís que s’ha convertit ja en un dels símbols de la Barcelona més innovadora.
El Museu del Disseny, plataforma per a la promoció del disseny, la creativitat i la innovació de
la ciutat i de tot el país, acull la valuosa col·lecció en arts decoratives, tèxtil i indumentària,
ceràmica i arts gràfiques, que l’Ajuntament de Barcelona ha anat forjant al llarg d’un segle,
gràcies a les donacions i a l’adquisició de destacades col·leccions.
El Disseny Hub Barcelona va rebre 154.000 visitants les primeres setmanes de portes obertes,
una xifra que permet comprovar l’interès dels ciutadans per aquest espai. El museu, de fet, ja
va començar a operar el 2013, quan va acollir les principals exposicions i els esdeveniments
dedicats al disseny i a la innovació tecnològica, com ara el Congrés d’Innovació Tecnològica
TEI, el FadFest, el 080 Barcelona Fashion, la Final Cup, la fira d’artesania The Craftroom, una
mostra del Materfad i el Barcelona Design Festival. D’aquesta manera, el Disseny Hub va
començar a tenir un paper clau en el reforçament de la projecció internacional de Barcelona
i del seu patrimoni al voltant del disseny.
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CANÒDROM PARC DE RECERCA CREATIVA

També s’han continuat els treballs per obrir, durant l’any 2015, el Canòdrom Parc de Recerca
Creativa, un espai d’innovació i emprenedoria cultural per al talent i les indústries creatives
i culturals, que té per objectiu convertir idees creatives en àmbits com les arts, la tecnologia
i la ciència en nous serveis i productes que arribin al mercat. El projecte respon a la voluntat
de l’Ajuntament de promoure la indústria creativa i un nou model econòmic de Barcelona,
escollida com a capital europea de la innovació, que completarà un nou eix de la creativitat
i innovació a Barcelona, conjuntament amb la Fàbrica de Creació Fabra i Coats i el Disseny
Hub Barcelona.
El Parc de Recerca Creativa connectarà el talent creatiu, l’empresa, els inversors i les
diverses fonts de finançament. El model del Canòdrom Parc de Recerca Creativa és pioner
a Barcelona tant pel seu format, com per la gestió, que s’optimitza per aconseguir resultats
i augmentar l’eficiència. De fet, amb aquest equipament Barcelona es posiciona amb més
força en el mapa de la creativitat i la innovació a escala internacional i s’integra a les xarxes
europees que aglutinen iniciatives similars.
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603.380 €

dedicats a les subvencions de projectes
TIC cultura

El mateix projecte reforça l’esforç impulsat per
l’Ajuntament de Barcelona per digitalitzar i posar en línia els fons de les pròpies col·leccions.
La producció d’exposicions virtuals i de publicacions digitals, l’elaboració de continguts audiovisuals a partir dels fons de les col·leccions o la
interacció a través de les xarxes socials són ja
avui elements fonamentals de la difusió cultural.
Aquest projecte ha de promoure la divulgació
del patrimoni municipal en xarxa i ha de donar
impuls al perfil internacional del patrimoni cultural de Barcelona.
En aquest sentit, l’Institut de Cultura ha emprès
en aquest període el procés de registre, documentació, digitalització i posada en línia de la
Col·lecció Ramon Marull, una de les col·leccions filatèliques més completes i prestigioses
del nostre país. Des de l’octubre del 2012 ja va
ser possible consultar 24.330 de les 65.380 peces de què consta la col·lecció a través del lloc
web www.bcn.cat/gabinetpostal —es preveu
completar la digitalització del material pendent
l’any 2016. El Gabinet Marull és, de fet, un museu
digital, que permet la consulta oberta i la recerca especialitzada a partir de la digitalització d’un
destacat patrimoni de la ciutat, ara a l’abast de
tothom.
Les noves tecnologies obren, en definitiva, una
àmplia finestra d’oportunitats. Aquest projecte
neix, doncs, amb la voluntat de fomentar noves
propostes per a estendre el coneixement a la
ciutat.

PROJECTES OBERTS

NOU EIX DE LA
CREATIVITAT

L’any 2014 va obrir les portes el Disseny Hub Barcelona. Amb la propera
obertura l’any 2016 del Canòdrom
com un el Parc de Recerca Creativa, l’ampliació del Centre d’Art i la
Fàbrica de Creació a Fabra i Coats, es
consolidarà un nou eix de creativitat
a l’est de la ciutat, del qual també en
formaran part Hangar i Nau Ivanow,
dues de les fàbriques de creació de
referència a la ciutat, i que acumulen
també una important trajectòria en
donar suport a la innovació i creativitat artística en les arts visuals,
multimèdia i les arts escèniques. Es
tracta d’un eix de nova centralitat,
vinculat a les indústries creatives
que es concentren a Poblenou – Sant
Martí, i plenament connectat als sectors més emergents de la creativitat i
de l’art a la ciutat.

CINEPOSIUM

Barcelona acollirà el Congrés de
l’Associació Internacional de Film
Commissions (AFCI). El CINEPOSIUM
2015 se celebrarà al mes de setembre
al Disseny Hub Barcelona i tindrà com
a fil conductor la relació entre cinema
i turisme. El congrés s’adreçarà tant
a professionals de la indústria de
l’audiovisual com del turisme.
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GOVERNANÇA DE LA
CULTURA A BARCELONA
Per tal de posicionar la cultura com a eix estratègic a la ciutat, gestionar i governar
eficaçment els programes i equipaments culturals és l’element clau. L’Institut de Cultura ha
esdevingut el catalitzador de les polítiques culturals de Barcelona, i ha promogut la innovació
en el govern cultural de la ciutat. La creació d’una nova àrea de Cultura, Coneixement,
Creativitat i Innovació, com una de les cinc àrees d’acció de l’Ajuntament de Barcelona, ha
permès una acció més transversal de les polítiques culturals de la ciutat, i alhora n’ha marcat
el caràcter prioritari en el govern de la ciutat.

7

El Consell de Cultura, sota la direcció de Montserrat Vendrell, ha consolidat el seu paper
com a òrgan independent en el seguiment i l’assessorament de les polítiques culturals de
l’Ajuntament. Convé destacar la importància de la Fundació Barcelona Cultura, que ha vist
créixer les seves estructures i que ha generat un major volum de donacions des del sector privat
per a projectes culturals. Ara mateix, també cal destacar la reordenació en el funcionament
dels grans consorcis culturals, on, a través del pacte i la cooperació, s’ha pogut concloure una
important reestructuració dels seus òrgans de govern i de gestió. L’Ajuntament ha mantingut
el seu lideratge en la promoció de les polítiques culturals a Barcelona creant un nou Fons de
Capitalitat Cultural, que ha permès mantenir el nivell d’excel·lència dels equipaments culturals.
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NOVA ÀREA DE CULTURA,
CONEIXEMENT, CREATIVITAT I
INNOVACIÓ
L’Institut de Cultura de Barcelona, com a òrgan
de planificació, execució i control de les polítiques culturals municipals ha passat a formar part
en aquest mandat de la nova àrea de govern de
Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació. Es
tracta d’una de les cinc àrees de govern en què
s’organitza el govern municipal amb les de Presidència, Règim Interior, Seguretat i Mobilitat;
Economia, Empresa i Ocupació; Hàbitat Urbà;
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. És, doncs,
d’una de les cinc àrees estratègiques en el govern de la ciutat, i per tant una àrea prioritària
per a promoure el desenvolupament i qualitat
de vida de tots els barcelonins. La cultura ha pres
un protagonisme important en l’actuació municipal.

118.824

seguidors al Facebook de Barcelona
Cultura, 10 vegades més que fa 4 anys

727.590

visites al web Barcelona Cultura l’any
2014
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Aquesta nova orientació també ha comportat
la definició d’un nou organigrama per l’Institut
de Cultura que estableix a la vegada cinc línies
d’actuació en cultura: la de Barcelona Capital,
per tal de promoure els projectes estratègics que
defineixen el caràcter de capital cultural de la
ciutat; la del Patrimoni, Museus i Arxius, que
ha significat un renovat protagonisme de les
polítiques de promoció del patrimoni històric,
arqueològic i arxivístic de la ciutat; la de Cultura
de Proximitat, que ha esdevingut clau per a donar suport a les xarxes i les accions culturals en
cadascun dels barris de Barcelona; la de Promoció de Sectors Culturals, que ha connectat els
diversos sectors culturals i n’ha recolzat la seva
acció; i finalment la de Creativitat i Innovació,
que ha marcat una gran novetat, ja que per primera vegada les polítiques culturals han centrat
la seva acció també en la cultura digital i en la
innovació cultural, un sector emergent però de
vital transcendència per al futur de la cultura a
la ciutat.
Pel que fa al pressupost destinat a la cultura,
aquest s’ha vist afectat per les mesures d’estalvi
que la crisi exigia però també s’ha pogut fer front
als nous reptes i programes del mandat mantenint el nivell de pressupost, amb la posada en
funcionament de nous equipaments culturals
de la ciutat, i noves apostes, com han estat per
exemple el suport al comerç cultural de proximitat, les noves línies de suport a la cultura digital
i la innovació, o també programes puntuals com
la celebració del Tricentenari a Barcelona.
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Igualment, en aquest mandat l’Ajuntament
de Barcelona ha fet una important aposta per
la inversió en els grans projectes culturals de
la ciutat. Entre els anys 2012 i 2015, l’Ajuntament ha realitzat una despesa en inversió de
168.417.476,2 €, que han permès, a més de
concloure el Centre Cultural del Born i el Disseny
Hub Barcelona, obrir noves biblioteques i nous
centres cívics a la ciutat, i fer una aposta per a dos
nous espais patrimonials i culturals: el Museu de
Cultures del Món i la recuperació del Castell de
Montjuïc com a equipament cultural per a la ciutat.
Un altre dels aspectes que cal destacar en l’àmbit
de la gestió és l’esforç que ha fet l’Institut de Cultura per a adaptar-se a la Llei 15/2010 de mesures contra la morositat en les operacions comercials. L’aplicació de diverses mesures correctores
en la gestió econòmica de l’Institut ha fet possible reduir el termini de pagament de factures,
que ha estat per sota dels 30 dies.

L’ICUB ha gestionat:
Pressupost liquidat

2012

116,7 M€

2013

117,8 M€

2014

117,7 M€

El pressupost inicial de 2015 és de:
115,6 M€

Es preveu que la despesa d’inversió en
cultura del mandat sigui de:
168,4 M€

En total s’hauran gestionat per a la
cultura d’aquest mandat:
636,2 M€

LA CULTURA HA PRES
UN PROTAGONISME
DESTACAT EN
L’ACTUACIÓ
MUNICIPAL DURANT
AQUEST MANDAT

168,4 M€

inversió en projectes culturals durant
el mandat 2012-2015
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EL CONSELL DE LA CULTURA
I LA FUNDACIÓ BARCELONA
CULTURA
Per la seva banda, aquest ha estat el mandat en
què s’ha consolidat el funcionament del Consell
de Cultura de Barcelona, com a òrgan autònom
per a la configuració de les polítiques culturals
de la ciutat. En aquest mandat, tal com s’havia
previst, i quatre anys després que es posés en
marxa, el Comitè Executiu– que exerceix les funcions executives del Consell - ha renovat la seva
composició. A partir del consens amb les associacions i amb els grups polítics que formen part
del Ple del Consell, es nomenà un nou Comitè
Executiu (2013-2017), que conjuga la continuïtat amb la renovació, integrat per: Montserrat
Vendrell (presidenta), Miquel Cabal, Antoni
Casares, Xavier Cordomí, Daniel Giralt-Miracle, Meritxell Inaraja i Elena Subirà. El Comitè
Executiu participa en la destinació de les subvencions de l’àmbit de cultura; nomena les persones membres dels Jurats dels Premis Ciutat de
Barcelona; i elabora l’Informe Anual i aquells
informes que consideri oportuns, en l’àmbit de
la seva competència. Amb relació a les Comissions, destaca la posada en marxa de la Comissió
de Festivals i la Comissió d’Innovació i Recerca.
Igualment, ha tingut lloc la renovació de la Comissió de Patrimoni.
El Consell de Cultura ha elaborat l’Informe Anual
de la Cultura a Barcelona, i a més a més, s’ha encarregat de l’Informe sobre la configuració del
sistema públic de centres d’art i cultura contemporànies de Barcelona, que va establir recomanacions respecte a l’estructuració del sistema de
l’art contemporani a la ciutat.
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L’INSTITUT DE CULTURA
HA ESDEVINGUT
EL CATALITZADOR
DE LES POLÍTIQUES
CULTURALS DE
BARCELONA, I HA
PROMOGUT LA
INNOVACIÓ EN EL
GOVERN CULTURAL DE
LA CIUTAT
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L’altre òrgan estratègic per al govern de les polítiques culturals municipals ha estat la Fundació
Barcelona Cultura, encarregada de promoure la
cooperació pública-privada en la gestió de les
polítiques culturals. En aquesta etapa, la Fundació Barcelona Cultura, sota la vicepresidència de
Salvador Alemany, ha promogut el mecenatge
cultural a Barcelona, ha subscrit un important
conveni de col·laboració amb la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona, segons la qual la
Fundació es converteix en soci de la Barcelona
World Race i permet beneficiar-se dels incentius
fiscals per la col·laboració amb aquest esdeveniment. Així mateix, la Fundació ha promogut la
creació de nous cercles empresarials als museus
de la ciutat, com el nou Cercle del Museu Marès,
presidit per Antoni Gelonch, i el nou Cercle del
Museu de Cultures del Món, presidit per Pere Duran. També, en aquest mandat, la Fundació s’ha
incorporat als òrgans de govern de la Fundació
Museu Picasso de Barcelona, vicepresidida per
Joan Oliveras i creada l’any 2012.

Amb relació als Premis Ciutat de Barcelona, el
Consell de Cultura ha proposat diverses modificacions de les Bases dels Premis, que han permès fixar en 20 les modalitats vigents el 2015. La
principal modificació ha comportat un notable
increment de la presència de les ciències, que ha
pres forma en tres categories de premis: Ciències
de la vida; Ciències experimentals i tecnologia; i,
finalment, Assaig, ciències socials i humanitats.
A més a més, s’han creat les categories de Gastronomia i de Cultura Populars.

El treball de la Fundació Barcelona Cultura ha
fet possible la complicitat d’empreses i entitats
que han patrocinat alguna de les iniciatives culturals promogudes per l’Ajuntament. La Fundació Barcelona Cultura ha estat un instrument clau
perquè la iniciativa privada doni suport a aquestes propostes de la ciutat, amb que s’ha aconseguit una xifra propera als 5,7 milions d’euros
en patrocinis per als programes culturals de
la ciutat.

514

entitats dedicades a l’associacionisme
cultural a la ciutat
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BARCELONA DADES CULTURA

Barcelona Dades Cultura és el portal d’indicadors i dades culturals de la ciutat que integra
en un mateix espai de consulta els indicadors anuals dels principals equipaments culturals
(amb mapes de localització), les xifres dels festivals i de les festes de la ciutat, la relació de
les entitats culturals que reben suport de l’Institut de Cultura i un potent cercador de dades.
Una iniciativa pionera, que s’ofereix amb transparència i amb la voluntat d’obrir aquestes
dades a tot tipus d’usuaris.

FONS DE CAPITALITAT CULTURAL: PRESSUPOST I CANVIS EN ELS ESTATUTS
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La difícil situació de diversos grans consorcis culturals de la ciutat i la reducció d’aportacions
per part de la Generalitat de Catalunya i de l’Administració de l’Estat han fet necessari un
replantejament tant en el finançament com en el sistema de governança. En aquest context,
l’Ajuntament de Barcelona ha creat el Fons de Capitalitat Cultural 2013-2015, que proposa
una aportació suplementària de 16,5 milions d’euros al conjunt d’equipaments culturals
consorciats de la ciutat per a tres exercicis pressupostaris. Així mateix, l’Ajuntament va
proposar a la Generalitat una modificació en els estatuts dels grans consorcis culturals i
l’elaboració d’un nou contracte programa amb les fundacions culturals; aquests canvis han
de permetre que el lideratge i la responsabilitat de cada administració quedi fixada d’una
manera transparent.
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ELS CONSORCIS CULTURALS
I ELS GRANS EQUIPAMENTS
CULTURALS
Una part fonamental de les polítiques culturals
de la ciutat es fa a través dels consorcis culturals, òrgans que regeixen els grans equipaments
culturals de Barcelona, i que s’encarreguen, en
bona mesura, de la projecció de la cultura de la
ciutat. L’Ajuntament de Barcelona, a través d’un
compromís històric en l’exercici de la capitalitat
cultural de la ciutat, ha donat suport al funcionament d’aquests grans equipaments, com a part
de la seva missió per al desenvolupament cultural de la ciutat.
Durant aquest mandat, i per tal de garantir el
bon funcionament d’aquests consorcis, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un Fons
de Capitalitat Cultural, que ha representat una
aportació extraordinària als equipaments de
capitalitat durant aquests tres anys de 16,5 milions d’euros, i que ha representat, també, un
canvi dels estatuts d’alguns d’aquests centres,
d’acord amb la Generalitat de Catalunya, per tal
que el pes que té cada administració que forma
part dels òrgans de govern tingui una presència
que es correspongui amb l’aportació que es fa.
Així, per exemple s’ha promogut un canvi en els
estatuts del Museu d’Art Contemporani de Barcelona – MACBA, on l’Ajuntament es converteix
en l’administració amb més pes en els seus òrgans de govern, així com en les aportacions per
al seu finançament. Aquest és el mateix cas pel
que fa al Consorci del Mercat de les Flors i el Consorci de l’Auditori. La Fundació del Teatre Lliure,
la Fundació Tapies i la Fundació Miró, també tenen l’Ajuntament de Barcelona com a principal
administració.

Durant aquest mandat també s’han promogut
importants novetats en la gestió d’alguns dels
grans consorcis culturals de la ciutat. En primer
lloc, i d’acord amb el compromís del govern municipal s’ha creat en aquest mandat la Fundació
Museu Picasso de Barcelona, coincidint amb el
50è aniversari del museu. La nova Fundació permet dotar d’una major autonomia la gestió d’un
dels museus de referència a la ciutat, promovent
la captació de nous recursos per al museu, i garantint la titularitat de l’Ajuntament tant de la
col·lecció com dels edificis que l’allotgen.
Igualment, al novembre del 2011 es va constituir el Consorci del Museu Nacional de Ciències Naturals, conjuntament amb la Generalitat
de Catalunya. El nou Consorci estableix les prioritats en la gestió de l’equipament, amb la nova
seu de l’Edifici Blau del Fòrum, la coordinació del
conjunt de museus de ciència i tecnologia a tot
el territori, i amb la prioritat de situar la ciència
en el centre del projecte de capitalitat cultural

4 M€

Més de
en la convocatòria de subvencions per
a inversions a ateneus

159.213

visites a les col·leccions patrimonials
en línia
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També ha estat molt important la simplificació de les estructures de govern de l’Auditori
de Barcelona, així al març del 2013 el Consell
Rector del Consorci va acordar la dissolució de
l’Entitat Autònoma de l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya (EAOBC), amb
adscripció dels mitjans humans i materials de
l’OBC en el Consorci. Al desembre del 2014 el
Patronat de la Fundació privada de l’Auditori i
l’Orquestra va adoptar l’acord d’inici dels tràmits
per dissoldre la Fundació amb trasllat de tota la
seva activitat a favor del Consorci a partir de l’1
de setembre de 2015 (per procedir a extingir-la
amb cessió global dels seus actius i passius). Els
nous òrgans de l’equipament, des de l’any 2012,
han pogut així establir el projecte artístic per a
l’equipament musical de referència al país. Un
cas similar ha estat el del Palau de la Música
Catalana i l’Orfeó Català, que al juliol del 2012
va simplificar les seves estructures de gestió del
Consorci i la Fundació en un sol ens, van definir
un renovat projecte artístic i cultural per a l’equipament, i han promogut la transparència i la resolució dels conflictes sobre la gestió anterior de
l’equipament.
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per Barcelona. El Consorci treballa per completar
el trasllat de tots els seus serveis al Fòrum, la propera obertura del Gabinet el Salvador al Museu
Martorell al Parc de la Ciutadella, i la rehabilitació de part dels seus espais, com per exemple la
propera instal·lació de la coberta verda a l’edifici
del Fòrum, que a més de promoure la sostenibilitat de l’edifici, es convertirà en un espai de
referència sobre la introducció d’aquest tipus
d’innovacions arquitectòniques i ambientals a la
ciutat.

Els dos centres d’arts escèniques més importants
de la ciutat, el Teatre Lliure i el Mercat de les
Flors, han posat en marxa el procés per a definir un nou contracte programa. El Mercat de les
Flors va signar un nou contracte programa l’any
2012 amb la Generalitat i l’Ajuntament, que defineix les polítiques de suport a la creació, la difusió, la comunicació i la reflexió al voltant de la
dansa, incloent la tasca realitzada amb el Graner
de l’Illa Philips, també gestionat pel Consorci del
Mercat. La Fundació del Teatre Lliure està a punt
d’aprovar el nou contracte programa Pla director
2014-2019. Per un teatre solidari, que fixa els
nous horitzons per la Fundació en el marc d’impuls a les arts escèniques a la ciutat com una de
les seves institucions de referència. El Centre de
Cultura Contemporània - CCCB, també ha aprovat un nou Pla director 2012-2016, que fixa les
orientacions del centre al voltant dels Debats i la
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Reflexió, els Festivals i Formats oberts, les Exposicions i les propostes escèniques al voltant del
debat sobre el món contemporani, sobre l’espai
públic i l’urbanisme, la innovació, la ciència i la
tecnologia, l’univers internet, la literatura.
Per la seva banda, el patronat del Gran Teatre
del Liceu ha aprovat també un Pla estratègic i de
viabilitat 2014-2017, que permeti tirar endavant
la complexa situació respecte al finançament
de l’equipament. Aquet pla estableix els compromisos de les diverses administracions per fer
front a la difícil situació de la tresoreria del Teatre i la reestructuració del seu deute bancari, així
com la revisió del projecte musical, la potenciació del mecenatge, l’elaboració d’un nou pla comercial i de màrqueting, així com l’optimització
de la despesa general i dels costos salarials de
l’equipament.

L’A JUNTAMENT
HA PROMOGUT
IMPORTANTS
NOVETATS EN LA
GESTIÓ D’ALGUNS DELS
GRANS CONSORCIS
CULTURALS

11%

L’

de les empreses de la ciutat pertanyen
al sector de les indústries creatives

40 %

Més del
del pressupost de l’ICUB està
destinat a transferències a consorcis i
fundacions
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MEDALLES D’OR I MEDALLES AL
MÈRIT CULTURAL I CIENTÍFIC

2011-2015
JOSEP MARIA SUBIRACHS I SITJAR
Medalla d’Or al Mèrit Artístic
16/01/2012

JORDI SUBIRÀ I ROCAMORA
Medalla d’Or al Mèrit Cultural
14/04/2014

ÒMNIUM CULTURAL
Medalla d’Or al Mèrit Cultural
23/05/2012

REIAL ACADÈMIA DE LES CIÈNCIES I LES ARTS DE
BARCELONA 250 ANYS
Medalla d’Or al Mèrit Cultural
6/05/2014

CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DEL LICEU
Medalla d’Or al Mèrit Cultural
10/10/2012
RAFAEL FOGUET AMBRÒS
Medalla d’Or al Mèrit Científic
30/01/2013
PERE MIR I PUIG
Medalla d’Or al Mèrit Científic
24/01/2013
ANTONI VILA CASAS
Medalla d’Or al Mèrit Cultural
24/01/2013
RAMON PELEGERO SANCHIS “RAIMON”
Medalla d’Or de la Ciutat
20/11/2012
CERCLE ARTÍSTIC DE SANT LLUC
Medalla d’Or al Mèrit Cultural
21/10/2013
MARTÍ GASULL I ROIG
Medalla d’Or al Mèrit Cultural
18/12/2013 - A títol pòstum
JORDI CLOS I LLOMBART
Medalla d’Or al Mèrit Cultural
20/01/2014
EUGENIO TRÍAS SAGNIER
Medalla d’Or al Mèrit Cultural
4/03/2014 - A títol pòstum
ESTHER KOPLOWITZ
Medalla d’Or al Mèrit Científic
26/03/2014

JOSEP MAIXENCHS I AGUSTÍ (DIRECTOR DE L’ESCAC)
Medalla d’Or al Mèrit Cultural
18/12/2014
ARMAND DE FLUVIÀ I ESCORSA
Medalla d’Or al Mèrit Cultural
20/01/2015
TEATRE ROMEA DE BARCELONA 150 ANYS
Medalla d’Or al Mèrit Cultural
3/02/2015
SALSETA POBLE SEC
Medalla d’Or al Mèrit Cultural
9/03/2015
ORQUESTRA PLATERIA
Medalla d’Or al Mèrit Cultural
9/03/2015
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Medalla d’Or al Mèrit Cultural
16/03/2015 - A títol pòstum
JORDI SAVALL I BERNADET
Medalla d’Or al Mèrit Cultural
Pendent Comissió / Plenari
FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA
LA SALLE
Medalla d’Or al Mèrit Científic
Pendent Comissió / Plenari
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PLAQUES MEMÒRIA HISTÒRICA
2011-2015

2011-12
75È ANIVERSARI DE LA HISSADA DE BANDERA
DEL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS AL CASTELL DE
MONTJUÏC, EL 23 D’AGOST DE 1936
Baluard de Santa Amàlia, Castell de Montjuïc
15/10/2011
ARNOLD SCHÖNBERG (COMPOSITOR)
Baixada de Briz, 20-22
24/04/2012
JOAN PONÇ I BONET (MESTRE I PINTOR)
Carrer del Pedró de la Creu, 34
4/12/2012

2013
MIQUEL LLOBET I SOLÉS
(COMPOSITOR I GUITARRISTA)
Plaça de Sant Just
22/02/2013
RAMON OLIU I CAROL (IMPULSOR I PROMOTOR
CURSES POPULARS I MARATÓ DE BARCELONA)
Av. De Francesc de Ferrer i Guàrdia
16/03/2013

DOM BONAVENTURA UBACH I MEDIR
(MONJO BENEDICTÍ I BIBLISTA)
Carrer de Freixures, 23
2/04/2013
ANTONI CLAVÉ I SANMARTÍ (ARTISTA)
Carrer de Valldonzella, 56
3/04/2013
MONTSERRAT ROIG I FRANSITORRA
(ESCRIPTORA I PERIODISTA)
Carrer de Bailen, 37
13/06/2013
JOAN SALVAT-PAPASSEIT (POETA I ESCRIPTOR)
Carrer del Compte d’Urgell, 93
2/10/2013
ENRIC MOLES I ORMELLES
(QUÍMIC I FARMACÈUTIC)
Carrer d’Aulèstia i Pijoan, 25
28/10/2013
AVIADORS DE LA REPÚBLICA
Palau de Mar
15/11/2013
ANTIGA FÀBRICA D’AUTOMÒBILS HISPANO SUÏSSA
Plaça de la Hispano Suïssa
23/11/2013
ANTONI TÀPIES I PUIG (ARTISTA)
Carrer de la Canuda, 39
13/12/2013

NOMBRE DE PLAQUES ENTREGADES PER ANY
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2014

MANUEL DEL ARCO ÁLVAREZ
(CARICATURISTA I PERIODISTA)
Carrer del Capità Arenas, 21-23
27/06/2014

FREDERIC MOMPOU I DENCAUSSE
(MÚSIC I COMPOSITOR)
Passeig de Gràcia, 108
29/01/2014

SALVADOR ESPRIU I CASTELLÓ
Passeig de Gràcia, 132
9/07/2014

MARIA CANALS I CENDRÓS (PIANISTA I PEDAGOGA)
Gran Via de les Corts Catalanes, 623
12/03/2014

MONESTIR DE SANTA CLARA
Parc de la Ciutadella
7/11/2014

PLAQUES MEMORIAL MARGARITA XIRGU
Plaça de Margarida Xirgu
28/03/2014

FRANCESC CANDEL I TORTAJADA
(ESCRIPTOR I PERIODISTA)
Biblioteca Francesc Candel
11/11/2014

RAFAEL CASANOVA I COMES
(CONSELLER EN CAP DEL CONSELL DE CENT)
Carrer dels Banys Nous, 16
26/03/2014

2015

RAMON FREDERIC DE VIALANA-PERLES
(CAPITÀ DE LA CORONELA DE BARCELONA)
Carrer de Regomir, 13
26/03/2014

JOAN MARAGALL
Carrer de Jaume Giralt, 4
10/03/2015

JOSEP GUINOVART I BERTRAN (ARTISTA)
Carrer de Provença, 26
9/04/2014

ROBERTO BOLAÑO ÁVALOS (ESCRIPTOR)
Carrer dels Tallers, 45
7/04/2015

RAMON CASAS I CARBÓ
Carrer Nou de Sant Francesc, 11-13
3/06/2014

MÀRIUS TORRES PERENYA (POETA)
Carrer del comte d’Urgell, 116
14/04/2015
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