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Consideracions de la Plataforma  
“NO retalleu la Cultura”  
davant el projecte de  
Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2011 
 
CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 
Abans de començar a desglossar tots aquells punts que creiem que no es 
poden retallar, ens agradaria fer algunes consideracions de caràcter general. 
En primer lloc, volem destacar que la Cultura és un element clau de cohesió 
social. Per tant, demanem que, com els altres departaments de caire social, 
pateixi la menor tisorada possible. També creiem que la Cultura és un 
component fonamental en l’economia del coneixement i que la seva forta 
retallada és un entrebanc per la creació de riquesa. Recordem que la inversió 
pública en Cultura a Catalunya està molt per sota de la despesa mitjana de 
països del nostre entorn. Per tot això, demanem als parlamentaris decisió 
perquè el Departament de Cultura no pateixi una retallada tan gran com la 
proposada pel projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat 2011. Al 
mateix temps, reclamem a tots els grups parlamentaris, que facin un esforç 
conjunt per aconseguir, d’una vegada per totes, un sistema de finançament just 
per a la Generalitat de Catalunya.  
 
PRIORITATS CULTURALS 
 
El passat 22 de març de 2011 les associacions de professionals de la cultura i 
les arts agrupades a la plataforma “NO retalleu la Cultura” varem entrevistar-
nos amb el Conseller de Cultura, Sr. Ferran Mascarell i van obtenir el seu 
compromís d’estudiar les nostres propostes sobre quins àmbits de les arts i la 
cultura considerem que s’han de preservar de les retallades pressupostàries 
que preveu el Govern de la Generalitat de Catalunya en la llei de Pressupostos 
de 2011.  Aquest és doncs , l’objectiu del present document. 
 
Un text realitzat amb voluntat constructiva i dialogant mitjançant el qual volem 
contribuir a minimitzar l’impacte de la reducció de recursos en aquells 
programes que són la base del sistema cultural i en aquells que garanteixen la 
seva millora de cares al futur, per tal de superar el moment de dificultat en el 
qual vivim. No obstant sabem que la cultura ha de fer un ajustament real a la 
menor disponibilitat de recursos talment com altres sectors,  i que ens sentim 
solidaris i responsables davant de les retallades que pateixen sectors 
fonamentals com són la sanitat i l’educació, volem defensar que s’han de 
preservar els avenços en les polítiques de creació, consolidació i ampliació de 
públics, l’aposta per la competitivitat, la innovació i la internacionalització de les 
arts i la cultura per davant d’altres assumptes que poden ser més prescindibles 
o ajornables. 
 
Des de les associacions i col.lectius agrupats a la plataforma “NO retalleu la 
Cultura” volem traslladar aquest document a la Conselleria, a totes les forces 
parlamentàries per tal d’obtenir el seu suport i que prenguin forma d’ esmenes 
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a la Llei del Pressupost 2011. Volem presentar aquestes propostes 
conjuntament amb altres associacions professionals de les arts i la cultura. 
 
El document es desglossa en tres apartats, un epíleg i un annex: 
 

• Els àmbits que considerem prioritaris. 
• Els aspectes que cal reforçar i potenciar. 
• Alguns aspectes que considerem poden ser prescindibles, ajornables 

temporalment. 
• Epíleg: bones Pràctiques en la gestió de la cultura i les arts.  
• Annex: dades de referència dels pressupostos del Departament de 

Cultura. 
 
 
1. ÀMBITS QUE NO S’HAN DE RETALLAR 
 
1.1 Inversions per a la creació, la producció, la gestió, la difusió de les arts i la 
cultura.  
 
Suport a la formació, la creació, la producció, l’exhibició i la difusió de projectes 
que tinguin com a base: 

 
- Creació i difusió d’obres d’autors catalans (música, teatre, dansa, circ, 

arts visuals i audiovisuals) 
- El reciclatge professional, formació i perfeccionament 
- La creació de públic 
- Suport en gires, difusió, creació d’esdeveniments de promoció 
- Recerca i creació 
- Traducció al català d’obres en altres llengües o traducció del català a 

altres llengües per afavorir la internacionalització  
- Suport a la internacionalització dels artistes i autors catalans. 

 
1.2  Ajuts per a projectes de suport als professionals de la cultura i les arts  
 
En els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el pensament. 
 
a) Associacions professionals dels sectors de les arts i la cultura, per fer 
activitats que millorin la tasca dels seus associats. 
b) Entitats privades sense ànim de lucre que impulsen projectes estables de 
suport als professionals dels sectors de les arts escèniques, la música, les arts 
visuals i el pensament humanista i científic. 
 
1.3 Suport al desenvolupament de les indústries culturals i creatives 
 

- Per al desenvolupament de productes, serveis i projectes culturals de 
caràcter professional. 

- Per  a la difusió i promoció de les arts i la cultura de caràcter 
professional. 

- Per a facilitar la participació d’empreses i entitats a fires, festivals i 
mercats de promoció nacionals i internacionals. 
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1.4 Suport a l’activitat cultural i la conservació del patrimoni al territori 
 
Suport a les activitats culturals dels municipis, afavorir l’accés dels ciutadans de 
tot el territori a la cultura de qualitat i conservació del patrimoni en totes les 
seves vessants. 
 

- Suport a circuits i gires d’arts escèniques i música i de les itineràncies de 
produccions artístiques 

- Suport als ajuntaments per a biblioteques, auditoris, teatres i centres 
d’art per garantir el programa d’activitats. 

- Suport a la conservació i difusió del patrimoni. 
 
2. ON CONSIDEREM QUE S’HA D’INVERTIR DE NOU O MÉS 
DECIDIDAMENT: 
 
En tot allò que pot fer més competitiu i capaç (i menys depenent) el sector 
cultural:  
 

- En la promoció exterior de la cultura catalana 
- En la investigació i el desenvolupament 
- En la formació, el reciclatge professional i el perfeccionament 
- En la creació i desenvolupament d’empreses culturals (facilitar 

assessorament, subvencionar estudis de viabilitat, etc.) 
- Suport en la creació i desenvolupament de projectes 

d’internacionalització, projectes europeus, de creació de xarxes, etc.  
- Suport i foment de l’emprenedoria. 

 
3. INICIATIVES QUE ES PODEN ELIMINAR, REDUIR, REVISAR O ATURAR 
TEMPORALMENT  
 
Evitar les duplicitats que es donen en les funcions i tasques de projecció 
internacional entre les Ambaixades i el Departament de Cultura. Motivació: la 
cultura catalana és la millor ambaixadora. 
 
Despeses de publicitat, propaganda i publicacions del Departament de Cultura. 
 
Casa de les Llengües a Barcelona. Motivació: no respon a cap interès ni 
demanda social ni sectorial.  
 
Revisió del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCAT) i el Pla Únic 
d’Obres i Serveis (POUSC). Motivació: ajornar la construcció de nous 
equipaments i evitar la construcció d’equipaments sobredimensionats, 
desproporcionats i sense recursos per als programes de continguts.  
 
Restauració de béns. Ajornar les intervencions de restauració exceptuant els 
casos que siguin necessàries per a la seva conservació.  
 
 
 



4 
 

 
 
EPÍLEG: 
 
Finalment, volem defensar les bones pràctiques en la gestió de les arts i la 
cultura.  
 
Entre les bones pràctiques culturals hi ha quelcom tan bàsic com és el dret a la 
remuneració de l’artista, dels autors i els gestors culturals. La crisi econòmica i 
les retallades de recursos públics obliguen a les entitats, empreses i 
ajuntaments que programen activitats artístiques i culturals a reduir despeses 
estructurals i corrents. Això es concreta en una rebaixa substancial dels 
honoraris dels professionals del sector cultural i un empobriment de la 
condicions de contractació.  
 
Els Codis de Bones Pràctiques Professionals de la cultura i les arts exigeixen 
un respecte escrupolós de la contractació escrita i el pagament de justos 
honoraris. Per això demanem que totes les administracions públiques vetllin 
perquè  totes les entitats, empreses i administracions respectin 
escrupolosament el dret a la remuneració econòmica, la contractació per escrit 
dels artistes, creadors i gestors culturals. Així mateix, demanem que el 
compliment de les bones pràctiques sigui una condició indispensable per 
obtenir ajuts econòmics del Departament de Cultura i de les altres 
administracions públiques. 
 
 
JUNY 2011 
 
Relació d’entitats adherides a la plataforma “NO retalleu la Cultura” que 
subscriuen aquest document. 
 
Associació Professional d’Il.lustradors de Catalunya (APIC) 
Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) 
Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC) 
Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC) 
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) 
Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC) 
Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) 
Associació d’Escenògrafs de Catalunya (Ad’EC) 
Galeries Independents de Catalunya (GIC) 
Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA) 
Guionistes Associats de Catalunya – Sindicat de Guionistes de Catalunya 
Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC) 
Sindicart. Organització Sindical de l’Espectacle de Catalunya. 
Xarxa d’Espais de Producció d’Arts Visuals de Catalunya. Xarxaprod  
Associació de Tècnics i Tècniques de l’Espectacle de Catalunya (ATECAT) 
Associació de Regidoria de l’Espectacle de Catalunya (AREC). 
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ANNEX:   
Dades de referència dels pressupostos del 
departament de Cultura 
 
 
 
A. Inversions per a la creació, producció i difusió de les arts. 
 
A.1.) Fons del CoNCA per a Ajuts a la formació, la creació, la producció, 
l'exhibició i la difusió de projectes que tinguin com a base  
 
dansa i les arts del moviment. 
arts visuals. 
expressió teatral. 
circ 
llenguatge musical. 
 
Modalitats: 
 
a) Programa d’activitats formatives per a professionals o d’iniciació i 
dinamització social que tenen com a objectiu l’educació del gust i la comprensió 
de les arts.  
b) Creació, producció i presentació pública d’un o més espectacles, concerts  
i/o obres. 
c) Gires d’espectacles, de caràcter nacional i internacional, d’una mateixa 
producció o d’un repertori. 
d) Organització de concursos, mostres i festivals. 
e) Publicació o projecte vinculats a la comunicació 
 
Pressupost 2010: 
Convocatòries del CoNCA per a: 
 
DANSA: 2.685.700€, el que representa el 24 % del total 
ARTS VISUALS: 968.600€ (un 9% del total) 
MÚSICA: 500.00€ (Un 4% del total) 
TEATRE: 670.300€ (Un 6% del total) 
CIRC: 300.000€ (Un 3% del total) 
Beques de RECERCA I CREACIÓ: 996.200€ (un 9% del total) 
Beques de FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT: 280.200€ (un 2% del total) 
TOTAL:  6.401.000 
 
 
A. 2) Fons de la Institució de les Lletres Catalanes per a: 
 
Creació literària en llengua catalana 
Realització d'activitats de promoció i difusió de la literatura en català 
Creació o renovació de pàgines web sobre literatura catalana 
Ajuts a traductors i traductores per a la traducció al català d'obres literàries en 
altres llengües. 
Investigació sobre moviments, obres, autors i crítica literària de literatura 
catalana, preferentment contemporània. 
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Pressupost del 2010: 532.000 € 
 
Convocatòries de les línies a editorials ( traduccions al català d'obres literàries 
en altres llengües, a edicions d'obres literàries d'especial interès cultural, de 
traduccions d'obres literàries catalanes a l'aranès) 
 
Pressupost 2010: 169.000 € 
 
 
 
B. Inversions per a projectes professionals duts a terme per entitats 
i empreses representatives dels sectors. 
 
B. 1) Fons del CoNCA per a Ajuts per a projectes professionals que, duts a 
terme per entitats i empreses representatives de sectors artístics i culturals, 
articulen i potencien els sectors professionals catalans en els àmbits de les arts 
escèniques i audiovisuals, la música, les arts visuals i el pensament. 
Modalitats: 
a) Associacions professionals amb una alta representativitat dels sectors de les 
arts escèniquesi audiovisuals, les arts visuals i la música, per fer activitats que 
millorin la tasca dels seus associats. 
b) Entitats privades sense ànim de lucre i empreses que impulsen projectes 
estables de suport als professionals dels sectors de les arts escèniques, la 
música, les arts visuals i el pensament humanista i científic. 
 
 
Pressupost 2010:  
Convocatòria CoNCA per a AGENTS ARTICULADORS: 3.477.500€ (un 30% del total) 
 
B..2. Fons de la Institució de les Lletres Catalanes per a les associacions 
professionals i entitats privades sense finalitat de lucre amb propostes 
d'especial interès per a la promoció de les lletres catalanes.  
 
Pressupost del 2010 702.090 € 
 
C. Inversions en equipaments culturals prioritaris i a punt d’entrar en 
funcionament. 
 
 
D) Subvencions de l’Institut Ramon Llull per a desplaçament 
d’artistes fora del domini lingüístic 2011. 
 
 
E) Subvencions de l’Institut Català d’Indústries Culturals 
 
Per a activitats de difusió i promoció de les arts de caràcter professional a 
Catalunya 
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A empreses i entitats per a l'assistència i participació a fires, festivals i mercats 
internacionals 
 
F). Recursos per al programa Cultura en Gira de la Direcció General 
de Cooperació i Promoció Cultural. 
 
Cultura en Gira és la marca identificativa dels circuits i les gires d’arts 
escèniques i música i de les itineràncies d’arts visuals que formen part del 
programa que, amb el mateix nom, promou i coordina la Subdirecció General 
de Promoció Cultural. Cultura en Gira ha estat creat per la Generalitat amb 
l’objectiu de reforçar l’activitat cultural dels municipis i garantir l’accés dels 
ciutadans de tot el territori a espectacles, concerts i exposicions professionals 
de qualitat. 
 
 
G) Subvencions als ajuntaments per a biblioteques, auditoris, 
teatres i centres d’art. Garantir el programa d’activitats. 
 
 
 
  
 


