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L’exercici de la política suposa estar permanentment
alerta per atendre les necessitats de la complexa estructura social actual. En un món dominat per l’ansietat de
la immediatesa, els impactes que rep el conjunt de la
ciutadania són constants i es traslladen a una velocitat
vertiginosa. Si volem respondre als reptes a què s’enfronten els diferents sectors i col·lectius professionals,
els polítics hem de saber compassar les nostres accions
amb els desafiaments més immediats, però sobretot ens
cal anar contracorrent i pensar a llarg termini, en allò
estructural i de fons. Precisament això és el que hem estat
fent amb l’elaboració d’aquest document que tens a les
mans: parar per reflexionar amb profunditat, escoltar els
sectors i analitzar les debilitats i fortaleses de les nostres
accions de govern, analitzar experiències innovadores
internacionals i actuar en conseqüència, proposant el que
per a nosaltres són les bases d’una transformació més que
necessària del sector cultural valencià.
Al meu parer, no és possible determinar
les actuacions en política cultural sense analitzar algunes
claus de la cultura contemporània. En aquest sentit,
la consideració dels públics potencials de la cultura s’ha
convertit en un tema d’anàlisi essencial. La cultura que
bona part de la societat i institucions actuals estem construint està basada en un model molt més horitzontal,
on predomina una tendència cap a allò participatiu i
processual. El públic, divers i plural, ha guanyat protagonisme en la pràctica cultural i ha passat de ser només un
consumidor a expressar-se i participar. És per això que
hem fet de la inclusió i de l’equilibri territorial principis
irrenunciables en l’àmbit institucional.
L’altre element substancial en aquesta
equació és el dels agents culturals i creatius, els quals
formen part d’un complex sistema de producció sotmés
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a l’omnipresència digital. És fonamental reescriure
els camps de la producció cultural en viu i propiciar
nous espais d’expressió i noves capacitats per als diferents col·lectius professionals de la cultura. Som conscients que els agents culturals són el major capital
creatiu de què disposem i el present Pla els dedica
una atenció prioritària.
Públic i creadors són els dos pilars
en què se sustenta aquest pla estratègic, el qual dona
continuïtat a l’anterior Fes Cultura i proposa una transformació social, econòmica i territorial des de la cultura.
L’actual Cultura per a la recuperació parteix també,
inevitablement, del context que ha provocat la irrupció
de la Covid-19. La pandèmia ha fet visible les debilitats
de l’ecosistema cultural valencià, alhora ha fet emergir
dinàmiques molt constructives de col·laboració entre
els professionals i l’administració i ha posat de manifest
(ara sí més enllà dels cercles habituals) la importància
de la cultura com un bé essencial per a la nostra salut
i el nostre benestar.
El marc estratègic del Pla es basa
en tres eixos: salut i benestar, inclusió i recuperació
econòmica. D’altra banda, contempla tres línies d’actuació
amb huit accions d’impuls concretes. La primera intenta
optimitzar l’ús dels recursos disponibles per part de la
Conselleria, racionalitzar i ampliar els recursos que es
destinen a l’acció cultural i introduir elements d’innovació. En aquest apartat destacaria la revisió del Circuit
Cultural Valencià per convertir-lo en un laboratori d’experimentació i difusió així com la redacció d’un ambiciós
programa de creació i ampliació de públics de la cultura.
La segona línia s’orienta a potenciar la professionalització dels agents culturals i creatius valencians amb
mesures com la revisió del model d’ajudes, l’assistència
Generalitat Valenciana
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a la internacionalització i un pla de formació que permeta l’actualització de coneixements i l’aprenentatge
de noves estratègies. Finalment, el tercer grup d’accions
vol ampliar la xarxa de suport al desenvolupament cultural i suposarà noves oportunitats laborals per a tot
l’entorn de la cultura.
Vull remarcar finalment que Cultura
per a la recuperació l’hem concebut en certa manera
com un pla de xoc que desenvoluparem al llarg de poc
més de dos anys (2021-2023). Ha estat redactat per un
equip d’experts en la matèria, profunds coneixedors de
la realitat valenciana i incansables analistes de les diferents manifestacions culturals contemporànies. El diàleg
amb ells ha sigut constant per modular objectius, marcar
prioritats i per fer-los arribar les propostes que nombrosos representants del món de la cultura han fet públiques.
Aquestes propostes han format part del nostre debat
polític, per això vull aprofitar aquestes línies per traslladar el meu agraïment a les associacions professionals que
s’hi han dedicat.
Com veieu, us plantegem ací un
document viu, dinàmic, però alhora ambiciós i concret,
per tal d’abastar una transformació estructural de què
fem, com ho fem i qui fem la cultura al nostre país. Tot
per contribuir a rellançar la cultura de la mà del sector
i amb la força i l’ambició que emana d’un poble valencià
que vol viure la cultura com una forma de ser i d’estar, que
ens allibere i ens faça més feliços, més crítics, més lliures
i més justos que mai.
Vicent Marzà Ibáñez
	Conseller d’Educació, Cultura i Esport
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1.
Punt de partida
i motivació

Aquest document presenta les accions que orientaran
el gruix de la feina de la Conselleria de Cultura de la
Generalitat Valenciana durant el període 2021 - 2023.
La seua elaboració s’ha realitzat en un context particular, definit per la confluència de tres elements:
la pandèmia, la proactivitat i aportacions del sector
cultural per a la millora de les seues condicions i la
necessitat de donar continuïtat a la planificació
estratègica de les polítiques culturals després del
Fes Cultura.

societat dels nostres dies. En el context específic del
territori valencià, les reflexions i les propostes des
del sector cultural han estat tan copioses com valuoses. Aquestes aportacions serien el segon element
sobre el qual es construeix el present Pla d’Accions.

En primer terme, se situaria la irrupció de la pandèmia de la Covid-19, que encara que hui en dia comence
a donar-se per controlada, planteja encara un alt grau
d’incertesa en relació al seu calat a mitjà i llarg termini. La pandèmia ha tingut impactes directes sobre
el camp de la cultura, tant a escala sectorial com des
d’una perspectiva social àmplia. Com si es tractara
d’una lent d’augment, durant l’últim any es van posar
de manifest les febleses d’un ecosistema cultural no
homogeni i l’esgotament estructural del model de
política cultural convencional. De la mateixa manera,
amb efervescència, van començar a aflorar propostes
de recuperació, millora i innovació, impulsades des
del mateix sector.
Els agents culturals i creatius han mostrat notables
nivells de cohesió i proactivitat, han obert un debat
entorn de la seua activitat sobre la qüestió de fons
de la importància del paper que té la cultura en la
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En tercer lloc, la necessitat de dotar de continuïtat
el Fes Cultura, l’instrument de planificació que
va marcar la direcció de la política cultural
autonòmica entre 2016 i 2020. La tasca de renovar
l’estratègia de la Conselleria de Cultura té com a eix
vertebrador l’experiència acumulada al llarg d’aquest
període, enfocant la millora de la feina realitzada
en clau d’equitat, eficiència i eficàcia. La brusca
irrupció de la pandèmia i les urgències que aquesta
ha comportat no han significat deixar de banda
aquest exercici de planejament, sinó que, en la
línia del que s’ha explicat, han reforçat el seu sentit
de l’oportunitat.
Aquestes són, per tant, les bases sobre les quals
es desplega aquest document, un paquet d’accions
dissenyades des del moment actual, enfocades a una
implementació àgil i motivades per la voluntat d’afermar un marc d’acció pública que observa l’àmbit de la
cultura com un ecosistema d’insubstituïble rellevància per a la satisfacció dels drets culturals, però que
tenen un clar impacte en el benestar de la ciutadania
i en la transformació del model productiu en favor de
la resiliència i la sostenibilitat.
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A.
La pandèmia ha fet visible les febleses
de l’ecosistema cultural
L’entramat cultural valencià va anar fent-se més fràgil des de la crisi de l’any 2008, de manera paral·lela
a la reducció dels pressupostos de les administracions públiques i la gradual caiguda de la despesa
privada en cultura. Quan en els últims anys començava a recuperar certa dinàmica ascendent, l’impacte
de la Covid-19 ha afectat amb particular intensitat
les activitats culturals i creatives.

dinàmiques que afecten de ple els drets culturals de
la ciutadania i la participació cultural de les persones en la seua vida quotidiana. Tal com ha succeït
amb la resta d’assumptes, el calat de la pandèmia
sobre els drets culturals no ha travessat el conjunt
de la ciutadania de manera homogènia, sinó que ha
reflectit (i accentuat) els perfils de la desigualtat i la
vulnerabilitat que el nostre teixit social dibuixa.

La brusca irrupció del virus i l’aplicació de mesures
per a contenir la seua expansió van generar una
situació agitada en què s’evidenciaren les debilitats
estructurals del sector de la cultura. De manera
complementària, en aquesta agitació es van activar
debats i experiències que van posar de manifest la
capacitat del sector cultural per autotransformar-se
i, encara més important, per donar peu a transformacions més enllà de si mateix.

La lectura d’allò que succeeix és, per tant, complexa.
Partim de la base que, des d’una perspectiva general,
la pandèmia va incrementar problemes i tensions
tradicionalment presents en el camp cultural (relacionats amb les bretxes de participació, la precarietat laboral, la comprensió que la cultura és un luxe
secundari que queda fora del conjunt de prioritats
en moments d’urgència, etc.). En direcció oposada,
actuant de manera constructiva, durant l’últim any
s’han activat dinàmiques incipients d’enorme valor,
que han sorgit fonamentalment des del sector cultural. L’interés d’aquestes dinàmiques ha estat que, en
moltíssims casos, no s’han limitat a buscar solucions
per al mateix sector, sinó que han entés que el repte
central és reivindicar i evidenciar una major rellevància de l’acció cultural i subratllar que la cultura
és un bé essencial per a la ciutadania i que els agents
culturals i creatius tenen un paper clau per imaginar,
mitjançar, activar i agitar.

Com evidencien alguns estudis1, els moviments de
reacció dels agents culturals van discórrer en dues
direccions principals. D’una banda, el temps alliberat
per la reducció dràstica d’oportunitats de treball
va ser en bona part emprat per a la reestructuració
interna i en el sondeig de noves possibilitats d’acció
professional. En paral·lel i com a conseqüència
derivada d’aquest mirar cap a dins, els sectors
culturals i creatius van obrir un més que pertinent
debat públic al voltant de la importància social de la
cultura, que durant les etapes més dures del primer
confinament es va fer palpable en la manera en què
va contribuir a transmetre missatges d’ànim, va vetllar pel benestar personal i la salut mental. La creació
cultural va proveir de confort intel·lectual, d'abric
emocional i d'entreteniment el conjunt de la ciutadania en un moment d'incertesa i por.
Des d’una segona perspectiva, les anàlisis dels impactes de la Covid-19 sobre el camp cultural evidencien
que el seu abast va més enllà de la delimitació
sectorial (generalment traçada des d’un punt de
vista professional), i s’han desencadenat múltiples

1

Entre les investigacions que han tractat de calibrar els efectes de la crisi sanitària sobre els sectors culturals i creatius, val la pena
destacar l’estudi de la unitat d’investigació Econcult (Universitat de València) per haver radiografiat específicament allò ocorregut en el
context valencià i l’informe Cultural and Creative Sectors in post-COVID-19 Europe, on es presenta una diagnosi continental.
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B.
La política cultural valenciana enfront
del nou escenari
Fes Cultura, antecedent immediat
i punt de referència per als següents passos

desenvolupament regional, com són l’economia i el
sistema d’innovació, les relacions socials, el sistema
educatiu i el mediambiental.

En el període 2016 - 2020, Fes Cultura va ser l’eina
encarregada de construir una visió pròpia per a la
política cultural de la Generalitat Valenciana, que
venia definida, en primer terme, per reconéixer-se
com un element inscrit en un ecosistema més
ampli i divers, compost per nombroses experiències
i agents.

La Resposta de reaCtivem,
un aprenentatge de tipus tàctic

Des d’aquesta perspectiva, la Conselleria de Cultura
de la Generalitat assumia un enfocament ampliat que,
per mitjà de la seua intervenció, aspirava a transformar la dinàmica de l’ecosistema cultural valencià i
orientar-la cap a la creació de valor públic en quatre
vessants interconnectats:
●

La contribució a la millora dels drets culturals de
la ciutadania, que tenen a veure amb l’expressió,
la participació i la construcció d’identitats, tant
individuals com col·lectives.

●

L’exploració del potencial de la cultura com
un espai des del qual incidir en reptes de present
com són la salut pública, l’educació, la inclusió
social o la construcció de valors comuns positius.

●

La participació en un canvi de model productiu
guiat per la creixent rellevància dels sectors culturals i creatius en el món actual.

●

L’atenció al paper comunicatiu de la cultura com
un mecanisme de diplomàcia internacional i com
un element fonamental en la projecció de la imatge del territori valencià.

Aquests quatre eixos continuen orientant un model
de política cultural propi, compromés a establir
criteris clars d'acció i, a la vegada, atent a sotmetre's
a una revisió i millora constant per respondre als
canvis en el context.
Amb Fes Cultura, per primera vegada la política
cultural valenciana va disposar d’una planificació
anticipada amb una visió global de les relacions
de l’ecosistema cultural i de les altres potes de

Generalitat Valenciana
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A l’inici de la pandèmia, quan els seus impactes van
ser més inesperats i traumàtics, la Conselleria de
Cultura de la Generalitat Valenciana va posar en
marxa amb destacada celeritat el programa reaCtivem. Aquest programa tenia com objectiu pal·liar
els danys soferts pels sectors culturals i creatius
arran de l’expansió de la Covid-19, va visibilitzar
explícitament que la cultura era un espai al qual
les polítiques de recuperació havien de prestar una
ineludible atenció.
Amb el programa reaCtivem, el Consell va mobilitzar
4 milions d’euros que s’afegien als seus 130 milions
d’euros de pressupost. Aquella no va ser una resposta
episòdica, sinó que va obrir un període d’intensa
atenció al llarg del qual es van desenvolupar accions
de suport davant la cancel·lació d’espectacles i la
disminució d’oportunitats per a la producció cultural.
En paral·lel, es va activar una campanya que, amb
el missatge que la “cultura és segura”, estava destinada a mantenir l’activitat cultural i a gaudir-ne
plenament ajustant-se a les pautes de control de
l’expansió del virus. Un indicador de l’èxit d’aquestes
intervencions podria ser la moderada caiguda de
l’ocupació cultural, que amb només 1.000 llocs de
treball menys en el 4t trimestre del 2021 va resultar
molt menys accentuada del que es preveia. De fet, el
concepte de cultura segura s’hi ha estés ràpidament
al llenguatge popular.
Les mesures de reacció a les situacions d’urgència,
recolzades sobre un marc precedent que apuntalava
el compromís amb la cultura, han complit el paper de
mitigació dels efectes més destructius i conjunturals
de la pandèmia. A la visió estratègica es va sumar un
intens aprenentatge en matèria d’intervenció tàctica.
A partir d’ací, ha arribat el moment de reestructurar,
reorientar i redissenyar algunes de les intervencions
per a fer front als canvis estructurals que implica la
nova realitat post pandèmica.
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C.
La cultura en l’horitzó
La pandèmia de la Covid-19 ha tingut un profund
impacte sobre la salut pública i, per extensió, sobre
els nivells generals de benestar i felicitat de tota la
població. Les restriccions a la mobilitat i la suspensió
de bona part de les activitats productives van tenir
també enormes repercussions econòmiques. La
incidència d’una part i de l’altra no es produeix de
manera homogènia, sinó que deixa llegir desigualtats
i es concentra en els espais de major vulnerabilitat.
Els sectors culturals i creatius s’han vist directament
i fortament afectats per les dinàmiques que la crisi
sanitària va desencadenar. En el camp de la cultura,
després d’un període inicial de resposta urgent, de
seguida es va entendre que el repte no es reduïa
a mitigar els impactes soferts, sinó que s’havia
d’avançar més enllà per resoldre problemes profunds
en l’ecosistema cultural i obrir vies d’avanç cap
a nous models d’acció cultural.

●

Resiliència arrelada en la precarietat. Els
sectors culturals i creatius són diversos i, en
conseqüència, van encaixar l’impacte de la
irrupció de la Covid-19 de manera desigual. Per
diferents raons, els agents més fràgils van fer
gala d’uns nivells de resiliència i d’inventiva que,
en bona part, se sostenen en la precarietat i que
difícilment poden ser sostinguts en el temps.
Davant la imprevisibilitat que ha marcat tota
l’evolució de la pandèmia i que defineix encara el
seu futur immediat, aquest aspecte s’ha de tenir
en compte en el curt i el llarg termini.

●

Transformacions, avanços i possibles mancances. Tendències prèviament actives -en
particular tot el que té a veure amb la digitalització- es van accelerar davant la irrupció de
la crisi. Els avanços van incloure aspectes de
valor, però la celeritat amb la qual es van realitzar també va provocar que es desatengueren
qüestions fonamentals i es trobara a faltar
assistència i tutela. Tendències prèviament
actives -en particular tot el que té a veure amb
la digitalització- es van accelerar davant la
irrupció de la crisi. Els avanços van incloure
aspectes de valor, però la celeritat amb la qual
es van realitzar també va provocar que es desatengueren qüestions fonamentals i es trobara
a faltar assistència i tutela. Des del punt de
vista del sector cultural, es va mobilitzar una
enorme quantitat d’energia que, per l’absència
de suport, de vegades ha acabat malbaratada
i convertida en frustració.

●

La defensa del valor social de la cultura i les
seues paradoxes. La reivindicació de la rellevància social de la cultura i la creativitat va servir
per a fer valdre connexions amb altres àmbits
com l’educació, la salut o les cures. Al mateix
temps, a causa de la urgència i l’excitació, la
defensa de la cultura es va deixar portar per una
dinàmica ràpida i reactiva. Aquesta intensitat
no controlada va intervenir en favor de les elits
i de la banalització de la participació cultural,
cosa que redunda en perjudici dels agents culturals i creatius, per atorgar-los un paper social
accessori, i del conjunt de la ciutadania, per
actuar en contra del desenvolupament personal
i col·lectiu, la diversitat, la cohesió i l’equitat.

De manera sintètica i a grans trets, l’escenari
ambivalent que ha obert la pandèmia al voltant de la
cultura podria emmarcar-se en les següents claus:

Recital de música a Sant
Miquel del Reis. València.

Generalitat Valenciana
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L'exercici de revisió que ha obert la pandèmia incita,
per tant, a construir una nova comprensió de la cultura i del seu valor davant un escenari global canviant
que obri la porta a reconfigurar-se i repensar-se.
Davant del repte de la reorientació, la Comissió
Europea ha subratllat que els sectors culturals i creatius són una part essencial del Pla de Recuperació
d’Europa. Com a expressió d’aquesta convicció, s’ha
mobilitzat un paquet de programes sense precedents
que tracten de construir una visió compartida,
amb els professionals i els Estats Membres, sobre
com recuperar-se de la crisi del coronavirus i enriquir l’ecosistema cultural i assegurar la sobirania
cultural d’Europa.

Així que, des d’una perspectiva de govern multinivell,
s’ha configurat un panorama que actua simultàniament com una finestra d’oportunitat i com un espai
a què contribuir. La Conselleria de Cultura de la
Generalitat Valenciana es posiciona com agent de
lideratge que, d’una banda, facilita la detecció d’oportunitats i canalitza cap a elles idees de valor, i d’una
altra, aprofundeix en la convicció que la cultura i la
creativitat són pilars sobre els quals s’ha de reconstruir la recuperació de la societat valenciana de la
pandèmia.

En l’àmbit estatal, el Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència funciona com una ramificació del marc europeu, i atorga de nou una posició
de destacada centralitat en les activitats culturals,
creatives i d’innovació. L’enfocament torna a coincidir en el fet que la solució de la crisi actual i l’avanç
cap a un nou model de desenvolupament socioeconòmic, més sostenible i resilient, passa necessàriament
per reforçar el camp de la cultura.

Generalitat Valenciana
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
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2.
Cultura per a la
recuperació

Concert de Clara Peya
a l’IVAM Alcoi. 2021

Generalitat Valenciana
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A.
Premisses de treball

En un procés de millora permanent sostingut en un clar compromís amb el
valor de la cultura, la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana es
proposa revisar el seu model d'acció i fixa la vista en el període 2021-2023.
Aquesta revisió se sosté en les problemàtiques i els reptes que emergeixen
per a la recuperació de l’impacte generat per la pandèmia de la Covid-19,
en les inquietuds expressades i les propostes realitzades pels agents
culturals i creatius valencians, i en l’experiència acumulada al llarg del
recorregut de Fes Cultura, primer pla estratègic de política cultural amb
què ha comptat el País Valencià.
La comprensió de l’acció en cultura que fa de guia en aquesta tasca queda
fixada per les següents transicions conceptuals:
●

De la cultura com un producte a la cultura com un procés.

●

De la cultura com un sector aïllat a la cultura com un ecosistema.

●

Dels llocs especialitzats per a la cultura a l’aposta per contextos
i espais oberts i porosos.

●

Sumar a l’acció per a la cultura, l’acció des de la cultura cap als altres
àmbits de la societat.

●

Dels públics només com a consumidors al foment dels drets culturals:
ser, expressar-se i participar.

●

Dels creadors com a activadors de processos.

●

De la política cultural com a política de suport a una política cultural
articuladora i catalitzadora.

Com es veurà en detall a mesura que es descriguen els continguts de
Cultura per a la Recuperació, entre els objectius principals d’aquest pla
estratègic s’expliquen:

Generalitat Valenciana
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a.

Densificar i dinamitzar l’ecosistema cultural i creatiu valencià
i orientar les seues accions cap a la inclusió, la salut i el benestar, i la
recuperació econòmica.

b.

Imprimir a la Conselleria de Cultura una actitud relacional i transformadora, que promoga l’establiment de dinàmiques de col·laboració
i governança amb la resta d’agents de l’ecosistema cultural, i parar
particular atenció a l’engranatge amb l’escala municipal.

15

Cultura per a
la recuperació

c.

Fomentar la producció d’innovacions dins de l’ecosistema cultural,
tant des d’una perspectiva interna com obrint canals a través dels
quals exportar idees, productes i serveis cap a altres àmbits.

d.

Explorar nous contextos de treball (educació, salut, ocupació, etc.) de
manera que l’acció cultural servisca d’element transformador.

e.

Atendre els processos culturals i creatius posant l’accent en les seues
etapes inicials (producció), en les seues necessitats de base (formació), en la generació de cadenes de valor (cooperació) i en la seua
projecció (professionalització i internacionalització).

f.

Aprofundir en la distribució territorial de la política cultural
valenciana.

g.

Donar visibilitat a la cultura, la creativitat i la innovació i reforçar la
seua presència i la seua proximitat en la vida pública.

h.

Incrementar l’eficiència i l’eficàcia de la política cultural autonòmica
introduint creativitat en les estructures de gestió i posant atenció en
l’avaluació del valor públic generat.

i.

Reivindicar el valor de la cultura com element de transformació
social, econòmic i territorial.

Com veurem a continuació, el model de planificació proposat inclou tres
plànols seqüenciats:
I.	Un marc estratègic, a la manera de brúixola, que assenyala la
direcció d’avanç i sota el qual concorren les accions culturals
proposades.
II.	Un marc operacional que defineix un model de gestió i governança
propi per a la política cultural valenciana i introdueix propostes per
a l'acció immediata.
III.	Un conjunt d’accions d’impuls específiques i interconnectades que
inicien decididament el trànsit cap a la direcció fixada.
L’esquema adjunt introdueix l’estructura de l’estratègia Cultura per a la
Recuperació i en les pàgines que segueixen es desglossen els diferents
elements de manera ordenada.

Generalitat Valenciana
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
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B.
Marc estratègic

Les propostes de Cultura per a la Recuperació s’articulen sobre la base
d’un marc estratègic resultat d’ajustar la visió de la política cultural de la
Conselleria, plasmada com a referència de base en Fes Cultura, a l’escenari
postcovid descrit en el primer capítol d’aquest document.
La definició dels tres eixos que conformen el marc estratègic de Cultura per
a la Recuperació deriva de les principals afeccions que ha tingut la pandèmia, que s’agrupen en: a. Impactes sobre la salut i el benestar, b. Impactes
sobre els espais de vulnerabilitat i c. Impactes econòmics (particularment
els patits pels sectors culturals i creatius).
Sobre la base d’això, Cultura per a la Recuperació fixa tres dimensions
estratègiques:

Impactes de
la Covid-19

a

Dimensions
estratègiques

E1

Dimensions
operacionals

Línies d’acció

L1

Salut i benestar
de la ciutadania

b

Col·lectius vulnerables
i estructures més fràgils

E2

Inclusió

Activar
+
Cooperar

Comprendre
+
Capacitar
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L2

Activitat econòmica
de la cultura

E3

Salut i
benestar

Optimització de l’ús
dels recursos
disponibles

c

Increments de la
competitivitat dels
agents culturals
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Recuperació
econòmica

Comunicar
+
Convéncer

L3

Densificació del teixit
de mediació i suport
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Eix 1: Salut i benestar
L'escenari actual obliga a tornar a avaluar les
prioritats humanes a partir d’una comprensió més
profunda del benestar, on la cultura adquireix una
posició central. Múltiples estudis confirmen que
la participació cultural té una enorme incidència
sobre el benestar psicològic, a vegades fins i tot
superior a variables com són el nivell d’ingressos,
el lloc de residència, l’edat o l’ocupació. Només
l’absència de malalties importants té un pes major
i també existeixen múltiples evidències que apunten al fet que la cultura té un enorme potencial des
del punt de vista de la salut pública.
El vincle entre les arts i la salut té una llarga
història, des de l’ús clínic de la creativitat fins
a l’ús recreatiu i ambiental de les arts. La cultura
pot oferir estratègies sanitàries no mèdiques
personalitzades, que milloren notablement l’eficàcia de l’atenció i la qualitat de l’experiència
dels pacients. Aquesta perspectiva obri un nou
camp d’acció als agents culturals i creatius, i els
connecta a les necessitats essencials del seu
entorn social i incrementa la seua capacitat per
a produir valor públic.

Generalitat Valenciana
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Objectiu sintètic (2023): Identificar,
catalogar, visibilitzar, promoure i recolzar,
en col·laboració amb les institucions
sanitàries i educatives, 50 iniciatives de
diverses escales que tinguen com a pràctica l’ús de les experiències culturals
amb objectius de millora del benestar
de la població.

Representació de La Cenerentola a Les Arts. 2021
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Eix 2: Inclusió
La inclusió implica compensar els efectes adversos
de la pandèmia sobre la població més fràgil, però
també adoptar una actitud més proactiva i pròxima, per al codisseny d’accions que reconeguen les
demandes i necessitats d’una part de la ciutadania
que no ha estat suficientment present en les polítiques culturals. Són grups de població tampoc suficientment visibles per a les estructures i agents
de la creació i la producció cultural. Es tracta
d’abandonar una mirada d’assistència-vertical per
a donar pas a una actitud empàtica-horitzontal.

 bjectiu sintètic (2023): Reducció a la
O
meitat de les bretxes detectades en
l’àmbit de la participació que se situen
en les diferències de renda, salut, felicitat
i posició en el mercat de treball. També
cal reduir la bretxa de gènere i origen en
la presentació i reproducció de la creació
cultural.

Es persegueix avançar cap a un model de política
cultural autonòmica que siga vehicle integral
d’equitat, que reconega expressions culturals diverses i que es comprometa amb els drets culturals
dels individus, entenent que aquests van més enllà
de l’accés i el consum, i que es relacionen amb la
possibilitat de ser, expressar-se i participar.

Visites guiades per a invidents a l’IVAM.
Centre Julio González.

Generalitat Valenciana
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Eix 3: Recuperació econòmica
La crisi de 2008 es va saldar amb una reducció
dels recursos públics a la cultura i una consegüent
fragilitat de l’activitat professional. Sense haver
aconseguit una completa recuperació, va arribar
la crisi de la Covid-19 que, com s'ha explicat, va
evidenciar les febleses prèvies. Des d’aquesta perspectiva, la recuperació no pot limitar-se a compensar els efectes de la pandèmia sobre la cultura
sense resoldre la fragilitat prèvia. L’escenari actual
ha de ser vist com una oportunitat per atorgar
a les activitats culturals i creatives major centralitat en el model econòmic i convertir-se en un
element clau de resiliència i sostenibilitat.

reactivació dels barris, ciutats i espais rurals de
llarg a llarg del País Valencià.

Pensem en una política cultural que millore
les condicions laborals del sector i siga via de
generació d’ocupació; que incite els agents culturals a cooperar en lloc de competir; que facilite
l’obertura de nous espais de treball en els quals
la cultura puga realitzar una contribució valuosa
sense desdibuixar les seues qualitats intrínseques;
que catalitze la creativitat i la innovació parant
atenció a la gestió, la governança i l’avaluació. Una
política cultural que es convertisca en motor de

Generalitat Valenciana
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Objectiu sintètic (2023): Aconseguir les
80.000 persones ocupades en els sectors culturals i creatius en tot el territori
valencià, amb l’increment associat en les
dades d’ocupació i el PIB autonòmic.

Restauració del retrat de Francisco de Moncada
de Van Dyck. Museu de Belles Arts de València.
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Presentació del disc No s’apaguen les estreles de Xavi Sarrià
al Teatre Principal de València.
2021

Visió global
La suma dels tres eixos compon una concepció integral de la cultura que
es relaciona amb el desenvolupament individual i col·lectiu, a través d’assumptes que tenen a veure amb el reconeixement i la felicitat, com són el
sentit de pertinença, l’autoestima o la identitat; amb la qualitat de vida,
mitjançant la generació de contextos en els quals les persones poden manifestar-se plenament com a éssers humans, i poden satisfer les necessitats
de comunicar-se, compartir i sentir emoció estètica i cognitiva; i amb el
desenvolupament econòmic, ja que la participació de les activitats culturals en els processos de generació de valor afegit és creixent.

Utilitat pràctica
El marc estratègic de Cultura per a la Recuperació funciona com una
brúixola que marca la direcció de la política cultural de la Generalitat
Valenciana i orienta l’acció de l’ecosistema cultural valencià.
Els objectius específics i els criteris d’entrada dels diferents programes,
projectes i intervencions proposats en aquest document es definiran
sobre la base dels tres eixos estratègics enunciats.
El marc estratègic es converteix així en un horitzó desitjat cap al qual les
accions d’impuls presentades més endavant obrin un camí a recórrer de
manera ferma i compromesa.

Generalitat Valenciana
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
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C.
Marc operacional

El model d’acció Cultura per a la Recuperació aspira a integrar sentit estratègic i visió de futur amb caràcter tàctic i aplicació immediata.
Aquesta combinació se sustenta en tres inquietuds fonamentals:
a.

L’atenció a les oportunitats existents, situades tant en el camp competencial de la Conselleria com en el conjunt de l’ecosistema cultural
valencià.

b.

La introducció de millores estratègiques, reforçant els programes
que funcionen adequadament, reorientant aquells que descobreixen
nous potencials i introduint algunes novetats inspirades pel treball
d’altres agents locals, regionals, estatals i internacionals.

c.

El reforç de punts febles, tant pel que fa a la gestió de l’acció de la
mateixa Conselleria com a la voluntat de contribuir a dotar de mitjans
i recursos els agents culturals i creatius per a resoldre part de la precarietat que marca la seua vida laboral.

D’això deriva un enfocament que entén que la Conselleria de Cultura de la
Generalitat Valenciana és un agent més dels molts que integren l’ecosistema cultural o que tenen implicacions sobre aquest. Sobre la base d’això,
s’introdueix una actitud relacional que busca mobilitzar agents, compartir
recursos, generar aliances, introduir una comprensió comuna de l’acció
cultural, visibilitzar el seu valor i prendre partit amb seguretat en les negociacions que es puguen plantejar.
A manera de quadre operatiu, es defineixen tres apartats operacionals
que caracteritzaran la implementació de la política cultural autonòmica
pel que fa particularment a la seua gestió, la seua governança i la seua
avaluació:
Activar + Cooperar. El disseny de les accions que donen concreció
a aquesta estratègia pretén estimular dinàmiques existents, generar
aliances de divers tipus i distribuir territorialment l’acció cultural. En
aquesta tasca, adquireixen particular rellevància, com a socis, els
agents culturals i creatius, convertits en catalitzadors de la recuperació, i els governs municipals, encarregats de la política cultural
a l’escala de proximitat. Amb el suport de tots dos, tractarem d'ampliar el camp de les polítiques culturals i reorientar-les segons les
directrius estratègiques fixades.
Comprendre + Capacitar. Avaluar l’efectivitat de les intervencions
realitzades es converteix en una necessitat central que informarà

Generalitat Valenciana
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sobre la bona marxa de l’estratègia o de la necessitat eventual de
reorientar-la. Una part de les accions plantejades generaran recursos a la disposició dels socis preferents i buscaran capacitar-los
i habilitar-los per a avançar en el camí comú. La recollida d’informació, la seua anàlisi, l’extracció de conclusions i la seua distribució
serà una altra tasca acomplida per la Conselleria per a millorar el
treball dels actors culturals.
Comunicar + Convéncer. El conjunt de l’estratègia fixa com a repte
la visibilització del valor de la cultura, per a reafirmar la seua
contribució en l’esfera pública. Per això, les accions programades
busquen incidir en l’escala de proximitat, distribuir-se pel territori,
inundar l’espai públic i ser comunicativament efectives. La pandèmia ha obert debats entorn del que és i no és essencial, en els
quals la centralitat de la cultura ha quedat a vegades en dubte. En
el context incert de la crisi sanitària i previsible crisi econòmica, la
importància de l’acció cultural ha de ser innegociable, és necessari
seguir evidenciant el seu valor de manera proactiva i contribuir
a fer-lo créixer.

Generalitat Valenciana
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Moments previs a una representació
teatral a Sant Miquel dels Reis. 2020
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3.
Línies d’actuació

Orientades pel marc operatiu presentat en el punt anterior, les accions d’impuls que donen cos a Cultura per a la
Recuperació s’inscriuen en tres línies d’actuació.
Com es veurà a mesura que es presenten aquestes accions d’impuls, en tots els casos posseeixen un caràcter integrat que les vincula a les tres dimensions estratègiques establertes (salut i benestar, inclusió,
i recuperació econòmica). Les línies d’actuació defineixen
principis generals del model d’intervenció proposat.
Generalitat Valenciana
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
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L1.
Optimització de l’ús dels recursos
disponibles

Les accions d’impuls pretenen millorar
la política cultural desenvolupada
per la Conselleria de Cultura de la
Generalitat Valenciana, racionalitzar
els recursos que a ella es destinen
i introduir elements d'innovació.
Adquireix aquí una importància central
la redefinició del Circuit, i la creació
d’una nova estructura orgànica que
aposta per la territorialitat, que activa
la cooperació interna i externa i que
adquireix una perspectiva més contemporània i es convertirà en un laboratori
d’experimentació i difusió.
De la mateixa manera, les accions identifiquen oportunitats externes a la Conselleria i tracen
maneres d’activar-les per mitjà de la
facilitació, l’assistència o els incentius.
Es dissenyen així accions que busquen
reforçar la implicació dels Ajuntaments
en matèria cultural i millorar la coordinació entre diferents nivells de govern.
L2.
Increment de la competitivitat dels
agents culturals

El segon paquet d’accions s’orienta
a enfortir la professionalització i a millorar la projecció exterior dels agents
Generalitat Valenciana
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
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culturals i creatius del País Valencià.
Aquesta tasca es desenvolupa, per
exemple, per mitjà de la revisió del
model d’ajudes a determinats subsectors per a fomentar la creació de consorcis que articulen les cadenes productives en matèria cultural. Mesures
complementàries són l’assistència
específica per a la internacionalització,
l’adquisició de noves capacitats, la
identificació de noves oportunitats
d’ocupació o els mecanismes per
a avaluar el treball realitzat.
L3.
Densificació del teixit de mediació
i suport

Finalment, el tercer grup d’accions
d’impuls té com element comú l’ampliació de la xarxa de suport per al desenvolupament de l’acció cultural i parar
particular atenció a les fases inicials
del procés de professionalització i a
obrir nous espais per a la creació i la
creativitat.

Generalitat Valenciana
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Exposició Dulk. Rondalla del fang
al CCCC. 2021
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4.
Accions d’impuls

A01.	Laboratori valencià
de capil·laritat territorial
i cooperació cultural.

A05.	Programa de creació, formació
i ampliació dels públics de la
cultura.

A02.	Pla de foment de la formació
a agents culturals públics
i privats.

A06.	Contracte amb la cultura.

A03.	Ajudes amb impacte.
Reconfiguració de les ajudes al
sector per incrementar el seu
impacte econòmic i territorial.

A08.	Impuls de nodes d’innovació
cultural i creativa de
referència autonòmica.

A07.	Residències creatives en
centres d’ensenyament.

A04.	Plataforma per a la
internacionalització.
Generalitat Valenciana
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
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1. LaVACC
2. Formació
3. Ajudes amb impacte
4. Internacionalització
5. Públics
6. Contracte cultura
7. Residències creatives
8. Nodes innovació

Escala

A8

Societat

Competitivitat

A3

A5

A7

A2

A1
Coordinació
i
Dinamització

A4
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A01.
Laboratori valencià de
capil·laritat territorial
i cooperació cultural

Descripció
Creació del nou Laboratori Valencià de Cooperació Cultural (LaVaCC), un
grup de treball extern per a la coordinació cultural al territori, en contacte
permanent amb la Secretaria Autonòmica de Cultura (SACE).

Exposició de motius

Es tracta d’articular
una potent ferramenta
que desplegue accions
culturals sobre el territori
valencià afavorint la
coordinació

La territorialitat és un dels eixos estratègics de la política cultural de la
GVA i el CCV, la principal ferramenta de relació amb el territori. Optimitzant
els recursos disponibles, partint del nucli actual del CCV, i donat el seu
creixement i complexitat, reforcem el seu paper com una eina de cooperació
interinstitucional i ampliem, amb el suport d’una unitat externa, els camps
artístics i disciplinars sota les seues competències.
La unitat encarregada de la coordinació territorial de la política cultural
de tota la GVA, es converteix també en una unitat d’exploració de noves
formes de desplegament i governança de la gestió.
Es tracta d’articular una potent ferramenta que desplegue accions
culturals sobre el territori valencià que afavorisca la coordinació entre
els agents acció de les Arts, el Consorci de Museus, l’IVAM, l’IVC, les
Universitats Valencianes, les mateixes Direccions Generals del Llibre,
Arxius i Biblioteques, de la Direcció de Patrimoni Cultural i Museus o institucions estatutàries com el Consell Valencià de Cultura, entre d’altres.
A més, el LaVaCC pretén convertir-se en l’espai d’innovació de la gestió
cultural pública, interactuar amb els àmbits educatius, sociosanitaris
i de desenvolupament local.

Generalitat Valenciana
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Objectius i funcions
●

Incentivar la incorporació a la territorialitat de tots aquells agents
culturals públics o privats interessats i dinamitzar la Mesa de la
Cultura Valenciana.

●

Coordinar les actuacions sobre el territori, tractar de generar economies d’escala i millorar l’eficiència i l’eficàcia.

●

Coordinar el desplegament de les accions anuals relatives a les
Capitals Culturals valencianes.

●

Desenvolupar un pla de creació d’audiències i nous públics, coordinant l’anàlisi i articulant accions de comunicació i màrqueting en
els diversos punts del territori.

●

Establir un espai de reflexió entre professionals de la gestió cultural, agents cultural i ciutadania per a revisar i repensar l’abast i les
formes de les polítiques culturals territorials.

●

Establir un pla quadriennal de reciclatge i actualització professional
pels diferents sectors creatius i fer partícips les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

●

Desenvolupar i implementar accions experimentals que reforcen les
relacions entre les experiències culturals i la inclusió social, la salut
i el benestar, la prosperitat econòmica, etc.

Gestió
Impuls i coordinació de l’estructura
El model tracta d’aprofundir en la territorialitat, de millorar el diàleg entre
i amb l’Administració, d’ampliar el grau d’equitat de les polítiques públiques, d’activar processos d’innovació en la gestió cultural, de gestionar més
i millors ajudes amb menys traves administratives, de revitalitzar la MeCuv
i d’establir mesures que amplien les audiències i milloren la capacitació
dels agents culturals per garantir, a mitjà i llarg termini, la viabilitat d’un
sector amb un alt grau de precarietat i danyat per l’actual crisi sanitària.
La manera més ràpida i eficient per articular l'acció seria redissenyar
l'organigrama funcional i orgànic de la Secretaria Autonòmica de Cultura
i Esport (SACE), per establir un equip de treball dins de la subdirecció existent de règim jurídic i coordinació cultural sota una nova marca paraigua
per a la cooperació cultural: el Laboratori Valencià de Cooperació Cultural
(LaVaCC).
LaVaCC assumirà les funcions d'assessorament de l’actual Circuit Cultural
Valencià més totes les descrites en l’exposició de motius. Algunes tasques
administratives com la redacció i publicació de les bases de les Capitals
Culturals, entre altres, continuarien sent de l’Administració. Les direccions
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territorials de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport seran les antenes
per a establir relacions i cooperar amb estructures municipals o comarcals.

Accions principals
A més de les funcions descrites en l’apartat “Objectius i funcions”, LaVaCC
farà una recerca activa d’agents públics i privats que puguen i vulguen
participar en processos de capil·laritat territorial i negociarà i coordinarà
amb aquestes institucions les maneres de participar-hi.
LaVaCC també planificarà un programa anual de formació, en col·laboració
amb els agents adients, orientat als gestors culturals públics i altres que
participen en el Laboratori amb l’objectiu de consolidar, reciclar i adaptar-se a les tendències i noves necessitats de les polítiques culturals, així
com permetrà la capacitació dels gestors culturals en aspectes com la digitalització de les organitzacions cultural, l’anàlisi i l’ampliació d’audiències
culturals o la internacionalització i participació en projectes europeus,
entre d’altres.

Governança
LaVaCC:
Com a estructura de coordinació i cooperació, ha de ser una organització
especialment disposada a escoltar les demandes dels territoris, els agents
i les organitzacions, al mateix temps que ha de tindre la capacitat de
detectar les potencialitats dels territoris, agents i organitzacions que es
mouen als espais perifèrics per a incorporar-los a la dinàmica col·laborativa i innovadora que pretén articular.

Mesa de Participació de la Cultura Valenciana (MeCuV):
Resulta necessari reactivar i dinamitzar la MeCuv com un fòrum de diàleg
obert entre la Secretaria Autonòmica de Cultura amb els diferents agents
culturals de la societat civil valenciana. La MeCuv ha de convertir-se en
l’espai efectiu de participació i diàleg del govern valencià amb els diferents
sectors culturals i creatius valencians a partir del qual es determinaran
els procediments per fer aportacions que van des d’aspectes molt pràctics
com la redacció de les noves normatives i bases que elaborarà l’Administració o la simplificació dels tràmits administratius, legals i burocràtics, fins
a les orientacions i reflexions conceptuals que marquen les tendències de
la política cultural autonòmica.
Una de les limitacions, fins ara, de la MeCuv és que no estava definida la
direcció general encarregada de gestionar el seu funcionament i com es
connectava des del punt de vista operatiu amb la Secretaria Autonòmica
de Cultura. La seua reactivació sota la responsabilitat compartida de
LaVaCC i SACE significa implementar eines de participació dels sectors
culturals, així com per donar compliment als compromisos de la planificació cultural estratègica prèvia. Es podria repetir l’estructura actual amb
les institucions vinculades als diferents sectors culturals valencians en
sis comissions diferents: Audiovisuals i Cinematografia; Arts Escèniques;
Educació i Cultura; Llibre, Arxius i Biblioteques; Música i Cultura Popular;
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i Patrimoni, Museus i Arts Plàstiques, i afegir-ne una altra relacionada amb
altres sectors creatius, per a incorporar-hi agents del disseny, els videojocs
o l’artesania.
Cal, però, redefinir la metodologia del seu funcionament i consensuar amb
tots els seus membres la necessitat de convertir-lo en un espai de participació i democratització de la política cultural i en una estructura per
a l’articulació dels sectors culturals i creatius.

Desplegament
Setembre ↔ Desembre de 2021:
●

Decret de Conselleria per a la creació del servei i la dotació de
personal.

●

Recull de les primeres dades per a dissenyar el pla d’ampliació
d’audiències.

Primer Semestre de 2022:
●

Desplegament del pla de governança amb la reactivació
de la MeCuV.

●

Disseny del pla de formació i reflexió.

●

Presentació del Circuit Cultural Valencià, integrant els nous agents
i els nous camps disciplinaris.

●

Designació de les capitals culturals valencianes.

●

Disseny i testatge del pla d’ampliació d’audiències.

Segon Semestre de 2022 ↔ Primer Semestre de 2023:
●

Desplegament del pla de formació i reflexió.

●

Primera temporada de funcionament regular de LaVaCC.

Segon semestre de 2023:
●
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Base
Circuit Cultural Valencià / MeCuv / Capitalitat Cultural: El gruix de l’acció
és focalitzar la política cultural en la territorialitat i l’aprofundiment de
la cooperació, integrant la filosofia de participació del Circuit Cultural
Valencià, i programes com la capitalitat cultural, aprofitant les seues dinàmiques i crear ex novo una estructura administrativa que done resposta
a la necessitat estructural d’orientar estratègicament i innovar, coordinar
i establir estructures eficients de cooperació.

Vincles
A02. Pla de foment de la formació a agents culturals públics i privats.
A03. Ajudes amb impacte. Reconfiguració de les ajudes al sector per incrementar el seu impacte econòmic i territorial.
A04. Plataforma per a la internacionalització.
A05. Programa de creació, formació i ampliació dels públics de la cultura.
A06. Contracte amb la cultura.
A07. Residències creatives en centres d'ensenyament.

Contribució
Salut i benestar:
●

Ampliar i democratitzar els impactes en termes de salut i benestar
de la política cultural valenciana i arribar més enllà dels grans
nuclis urbans.

●

Estratègies i accions per a incorporar l’agenda de la salut i el
benestar en la programació cultural.

Inclusió:
●

Inclusió de més agents i públics a partir de la territorialitat.

●

Contacte de pràctiques culturals amb les necessitats i desitjos
expressius-cognitius de la joventut.

Recuperació econòmica:
La incentivació de les actuacions en xarxa per part dels agents culturals
privats i la col·laboració publico-privada pot activar processos i projectes amb suficient escala, ambició i excel·lència que puguen transferir-se a iniciatives culturals i creatives viables des del punt de vista
empresarial.
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A02.
Pla de foment de la
formació a agents
culturals públics i privats

Descripció
Promoció d’un procés de formació accessible tant als agents culturals operatius com als gestors culturals i altres figures de mediació cultural.

Exposició de motius
El context canviant de la realitat en què s’integra el sector cultural i creatiu obliga a una permanent requalificació dels agents que participen en
els espais de creació, producció, distribució i intercanvi de béns i serveis
culturals. Entenem les competències com aquelles habilitats, coneixements
i actituds dels individus que influeixen en el seu nivell de creativitat
i productivitat.
Respecte a les demandes formatives dels agents culturals, hem pogut identificar a través de diversos informes europeus, espanyols i regionals que les
competències més demandades segueixen un mateix esquema vinculat a la
transformació digital de l’economia i als efectes de les crisis en els models
de gestió del sector. La crisi econòmica ha tingut un gran impacte en la
reducció de les ajudes públiques a la cultura, el que ha generat la necessitat de trobar noves vies de finançament per les organitzacions culturals.
Les principals competències demandades pels agents culturals són les
competències en TIC, anàlisi de dades, màrqueting i publicitat, en desenvolupament i emprenedoria de negocis i administració, anàlisi i ampliació
d’audiències. Tant des de la Comissió Europea com des del Ministeri de
Cultura i Esport, emfatitzen les mancances de les habilitats empresarials
de les persones treballadores dels sectors culturals i la falta de coneixements sobre el funcionament dels mercats. Per exemple, s’observa com les
agents culturals tenen dificultats per analitzar la demanda dels productes
culturals.
Pel seu caràcter transversal, la capacitació i la formació afecta positivament no només la competitivitat de l’ecosistema cultural valencià sinó
que incrementa les capacitats dels agents creatius i de mediació cultural,
i millora les possibilitats d’èxit en el marc de la viabilitat econòmica, la
internacionalització, l’excel·lència artística, i les possibilitats d’actuar com
element de diplomàcia cultural.
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Objectius i funcions
●

Assolir que almenys 80 agents i operadors culturals privats i 80
públics passen anualment per processos de formació cofinançats
pel pla.

●

Incentivar l’oferta formativa per a l’actualització dels coneixements
necessaris perquè la mediació cultural afronte els nous reptes
socials.

●

Millorar la qualificació de l’ecosistema de mediació cultural
valencià.

Gestió
Impuls i coordinació del pla
Un conveni amb les
universitats públiques
facilitaria que els agents
culturals ampliaren les
seues competències

LaVaCC serà responsable de formalitzar un conveni amb les universitats
públiques de la Comunitat Valenciana per a l’impuls de la formació per
a agents culturals. S’identificarà i desenvoluparà amb les universitats un
ventall d’ofertes formatives amb les matèries i formats que es consideren
més adients per al sector cultural, que seran impartides des de les universitats públiques de la Comunitat. La Conselleria de Cultura es compromet
a cofinançar la participació d’agents i operadors culturals (públics o
privats) en aquesta oferta formativa, ja siga en processos presencials com
virtuals.

Perfil dels participants
Els subjectes que poden demanar la formació serien aquelles persones residents a la Comunitat Valenciana que estiguen treballant en el camp de la
creació, mediació, producció, difusió o conservació dels béns i serveis culturals des d’una perspectiva ampla, o aquells que compten amb una formació
lligada a la mediació o gestió cultural. Cal considerar que l’objecte de l’acció
és millorar les capacitats del sistema de mediació cultural.

Perfil de les subvencions
Només es subvencionaran ofertes formatives de les universitats públiques
valencianes subjectes a aquest conveni.
L’import de l’ajuda concedida es deduirà a la persona beneficiària, pels serveis de formació de les institucions adherides al programa, després d’haver-se matriculat al curs part de l'oferta emmarcada en el conveni. L’ajuda
concedida s’aplicarà sobre el cost total de la matrícula. Una vegada prestat
el servei subvencionable, el pagament de l’ajuda el farà la Conselleria d’Educació a les institucions formatives una vegada feta la justificació.
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Governança
LaVaCC:
Impulsa el programa i s’encarrega de la seua coordinació general junt a les
universitats mitjançant un conveni de col·laboració.

UV / UPV / UA / UJI / UMH:
Les universitats públiques valencianes, conjuntament amb els centres de
formació públics, ajuden a elaborar la llista inicial de cursos subjectes
a ser cofinançats entre la seua oferta i les possibilitats de desenvolupar
nous cursos i formats. Aquests cursos estaran principalment orientats a:
La diversificació del finançament i internacionalització de les organitzacions culturals; la digitalització de les organitzacions culturals; tècniques
d’anàlisi de dades, generació d’indicadors en la gestió cultural; tècniques
d’anàlisis d’audiències per a la seua ampliació i diversificació; arts, cultura,
salut i benestar; processos culturals i regeneració territorial; cultura i desenvolupament sostenible; polítiques culturals orientades a la inclusió.

Associacions professionals:
El desenvolupament de l’acció requereix algunes interaccions amb les
associacions de gestió cultural i de professionals de les arts i la cultura
per a consensuar de manera flexible els àmbits de formació i el conjunt
d’institucions que es poden incloure en el programa. Això incentivarà
també agents qualificats en les qüestions formatives prioritàries perquè
conformen ofertes susceptibles d’incorporar-se al programa en col·laboració amb les universitats públiques.
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Desplegament
Inici de curs 2021-2022:
●

Convocatòria a principis del setembre amb la voluntat de cobrir el
50% dels objectius.

2022:
●

Març: Actualització semestral del catàleg d’ institucions i cursos
que s’incorporen al programa.

●

Juny: Primera convocatòria normalitzada.

●

Setembre: Actualització semestral del catàleg d’institucions i cursos que s’incorporen al programa.

2023:
●

Gener: Segona convocatòria normalitzada.

●

Juny: Tercera convocatòria normalitzada i revisió del pla de
formació.

Base
Comissió Europea: Amb la comunicació “Promoure els sectors de la cultura
i la creació per al creixement i l’ocupació a la UE” es convida els Estats
membres, en tots els nivells territorials i amb la participació, si escau, de
totes les parts interessades públiques i privades pertinents, a:
Avaluar plenament el potencial dels SCC per a un creixement intel·ligent,
integrador i sostenible, i integrar-los en les seues estratègies de desenvolupament en tots els nivells.
Fomentar les associacions estructurades entre els SCC, els interlocutors
socials i tots els tipus de proveïdors d’educació i formació, inclòs l’aprenentatge professional.
Promoure el reconeixement de les qualificacions de l’educació i la formació
informal i no formal en els àmbits pertinents per als SCC.
UV / UPV / UA / UJI / UMH: Aquestes universitats públiques ja concentren
una oferta actual adequada als objectius del pla de foment.
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Vincles
A03.	Ajudes amb impacte. Reconfiguració de les ajudes al sector per incrementar el seu impacte econòmic i territorial.
A04.	Plataforma per a la internacionalització.
A05.	Programa de creació, formació i ampliació dels públics de la cultura.
A06.	Contracte amb la cultura.
A07.	Residències creatives en centres d'ensenyament.
A08.	Impuls de nodes d'innovació cultural i creativa de referència
autonòmica.

Contribució
Salut i benestar:
Una part de la formació està orientada a les relacions entre la cultura,
la salut i el benestar.

Inclusió:
Una part de la formació està orientada a la incorporació de la inclusió
com element central de la política pública.

Recuperació econòmica:
La formació permanent esdevé un dels principals agents de competitivitat de les organitzacions privades i d’eficiència i excel·lència per
a les organitzacions públiques i del tercer sector.
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A03.
Ajudes amb impacte.
Reconfiguració de les
ajudes al sector per
incrementar el seu
impacte econòmic
i territorial

Descripció
Redefinir de manera progressiva l’ordre d’ajudes i incorporar una proporció
creixent de convocatòries que financen projectes de mitjana-gran escala,
plurianuals, que impliquen consorcis de diverses organitzacions en diferents parts de la cadena de valor. Projectes amb una orientació transversal
i simplificada, dirigits a les dimensions estratègiques de Cultura per a la
Recuperació: salut i benestar, inclusió i recuperació econòmica.

Exposició de motius
Les dificultats de finançament estable i regular són un coll de botella comú
per a les empreses culturals i creatives, que tenen models de producció ‘per
projecte’. El model convencional de subvencions i ajudes té una aproximació
hipersectorial, i implica un model de distribució de recursos annuals condicionada pel cicle de justificació administrativa i sense suficient escala per
a activar processos reals de transformació i consolidació de les empreses
del sector ni impulsar la distribució territorial.
Cal considerar que els pressupostos de l’IVC per a ajudes han augmentat un
120% entre 2015 i 2021, situant-se en els 16.443.000 € en 2021. Les ajudes
al sector del llibre també van augmentar durant el mateix període, concretament un 283%, amb 3.433.920 € adjudicats als pressupostos del 2021; les
ajudes i subvencions a la promoció cultural i patrimoni creixeren un 167%,
amb 9.521.720 € adjudicats en 2021.
Es tracta, per tant, de quantitats importants de recursos que es destinen
a l’activació dels sectors culturals i creatius. No obstant això, l’experiència
està demostrant que aquestes línies de subvenció, tant per la dimensió
com pel model de justificació administrativa, tenen impactes limitats en
la transformació i modernització del sector, i no faciliten processos de
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professionalització en els models de gestió empresarial, digitalització, formació continuada, la internacionalització, l’ús del màrqueting i l’anàlisi de
dades, o la integració vertical de serveis i processos en la cadena de valor,
entre altres exemples. Tampoc són suficients per a activar processos reals
d’experimentació i d’innovació en els camps de la creació artística.
Proposem anar transformant el model d’ajudes a convocatòries plurianuals
per projectes, considerant la situació actual de les empreses dels sectors
culturals i creatius, amb l’objectiu d’augmentar la transversalitat i la
col·laboració entre agents, sectors i territoris, entenent i valorant la seua
diversitat. Aquesta transformació també inclouria reduir la burocràcia
dels processos en l’àmbit legal i administratiu, com recomana la Comissió
Europea, amb la finalitat d’aconseguir formes de finançament flexibles,
transparents i amb l’adequada informació i acompanyament durant els
processos administratius. Aquesta acció de reduir la burocràcia i l’augment
d’escala esdevé clau per impulsar el potencial transformador de la cultura
en la recuperació postcovid.

Objectius i funcions
●

Assolir que en el període 2021-2023, almenys el 35% dels recursos
de la Conselleria de Cultura destinats a ajudes als sectors culturals
i creatius s’adapte a la nova fórmula de convocatòria plurianual, no
sectorial, per projecte, orientada a empreses i consorcis i subjecta
al compliment d’objectius específics tant de caire extern (inclusió,
salut i benestar o activació econòmica) com intern, i amb voluntat
de transformació real dels agents i organitzacions culturals (professionalització, internacionalització, digitalització, excel·lència
artística o consolidacó creativa).

●

Incentivar que els agents culturals valencians s’adapten a aquests
nous models afavorint la col·laboració, la integració horitzontal
i vertical dels sectors, la planificació plurianual i el desenvolupament d’estratègies mitjans-fins per a la consecució dels objectius
declarats.

Gestió
Reformulació de la convocatòria d’ajudes
Proposem una nova redacció d’una convocatòria d’ajudes que puga incorporar, amb la major eficàcia tècnica i complint tots els requisits legals,
totes les qüestions assenyalades en els paràgrafs anteriors. Considerant la
restricció en termes de disponibilitat de personal i capacitat de gestió al
marge de la dinàmica de gestió del dia a dia, pensem a externalitzar la feina
de redacció d’una ordre per a la convocatòria d’ajudes.
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Tipus de convocatòries
Caldrà distingir entre tres tipus de convocatòries: A) aquelles orientades
a projectes amb voluntat de consolidar les estructures empresarials
i garantir la professionalització, la internacionalització i la viabilitat dels
processos de producció i distribució de béns i serveis culturals entre indústries culturals; B) aquelles orientades a consolidar processos de creació/
producció que, tot i que atents a la viabilitat de la seua explotació comercial, plantegen objectius relacionats amb l’experimentació i la innovació
del sector creatiu i amb processos de treball més artesanals; C) Ajudes plurianuals a la dotació i manteniment d’infraestructures culturals (espais de
creació, sales d’exhibició) orientades a companyies residents, productores
i/o associacions professionals.
En aquesta nova formulació de la convocatòria hauríem d'estudiar mecanismes per fer efectius de manera àgil els pagaments anticipats que permet la
llei i estarien subjectes a la justificació anual amb els procediments el més
simplificats possibles.

Ajudes a projectes
Les convocatòries
plurianuals per
projectes afavoreixen
la col·laboració i la
integració horitzontal
i vertical dels sectors

Les subvencions es donaran també a consorcis d'agents diversos amb
la voluntat d'articular projectes de caràcter plurianual (de 2 a 4 anys),
integrals que incorporen diverses parts de la cadena de valor (formació,
creació, producció, distribució, consum/participació, conservació), entre
els quals es poden trobar unitats artístiques, persones relacionades amb
la creació, agents mediadors privats especialitzats en la comercialització o
distribució, entitats públiques com universitats amb capacitat per investigar o avaluar, centres de formació, empreses de gestió i anàlisi de dades,
organitzacions no governamentals especialitzades en temes d'inclusió o
salut i startups tecnològiques que incorporen alguna proposta de valor,
entre d'altres.
Per exemple, per a les ajudes a la realització d'un llargmetratge es valorarà
positivament un consorci amb festivals i exhibidors, compositors/músics,
productores i guionistes que es poden presentar a una convocatòria conjunta per a la subvenció de les parts que els implica. Això agilitzaria els
processos burocràtics i donaria una visió general del producte cultural en
conjunt.

Informació a incloure en les convocatòries
Des del punt de vista del contingut del projecte, la convocatòria hauria de
destacar:
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●

Objectius de la convocatòria (p. ex. millorar la capacitat tècnica de
les organitzacions culturals valencianes per a abordar el tema de la
inclusió) i temes específics (p. ex. promoure la innovació en els procediments de planificar gires, o millorar les capacitats digitals). Ací
caldria distingir entre els tres tipus de convocatòries, que es poden
alternar per anys.

●

Les accions susceptibles de finançament (p. ex. formació, inversió en
equipaments, accions de cooperació, contractació de personal qualificat) i el percentatge de finançament.
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●

Els resultats esperables de les accions, en termes d’objectius
de polítiques públiques i de transformacions dels sectors i les
organitzacions.

●

El pressupost disponible en la convocatòria i la duració dels projectes.

●

El nombre de projectes que es finançaran i la quantitat aproximada
per projecte.

●

El tipus de consorci a què està dirigit i qui pot ser elegible.

●

Procediments d’avaluació i adjudicació de les ajudes.

Governança
Conselleria de Cultura:
Per iniciar el projecte, la GVA ha de determinar un pla a 4 anys vista que
especifique els objectius anuals, el tipus de convocatòries (per a professionals, artístiques i d’innovació, gestió d’equipaments amb projectes
creatius), el tipus d’objectius de política pública (inclusió, benestar, recuperació econòmica) i la distribució de recursos per anys i convocatòries.

Gestió de les ajudes:
L’equip redactor de les ajudes té la responsabilitat de: A) Identificar
i analitzar els agents amb capacitat de constituir consorcis, fer front a les
exigències de solvència tècnica i de capacitat per a presentar-se a les ajudes i adaptar la redacció a les característiques tècniques dels potencials
sol·licitants; B) Fer les consultes pertinents als organismes d’intervenció
i control per a analitzar l’encaix legal i administratiu i tractar de simplificar i reduir la burocràcia dels procediments al màxim; C) Fer una proposta
de redacció de les ajudes i publicar un “Manual del Sol·licitant”.

Agents d’interés (associacions professionals, institucions):
Amb les ajudes redactades, l’organisme encarregat de la gestió de les ajudes
obriria un període de consultes que es presentaria en diferents espais de
participació. En aquest procés tècnic, es crearien espais de consultes concretes i específiques amb els agents interessats.

Comité d’avaluació:
Format per representants de la Conselleria i l’organisme gestor de les ajudes amb l’assistència d’experts independents, aquesta Comissió avaluarà
totes les sol·licituds. En primer lloc, es comprovaran els requisits formals
de les propostes (admissibilitat i elegibilitat). La Comissió avaluarà les
propostes que considere admissibles i elegibles (per a cada tema) en funció
dels criteris de capacitat operativa i d’adjudicació. Després es classificaran
segons la seua puntuació.
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Desplegament
2021		Encàrrec de la redacció de la nova ordre d’ajudes com a servei d’assessorament tècnic extern.
2022		Primera convocatòria amb el 16% d'increment dels recursos
d’ajudes de la Conselleria de Cultura.
2023		Segona convocatòria amb el 27% d'increment dels recursos
d’ajudes de la Conselleria de Cultura (incloent-hi els compromisos de finançament anuals de l’any previ).
2024		Tercera convocatòria amb el 36% d'increment dels recursos
d’ajudes de la Conselleria de Cultura (incloent-hi els compromisos de finançament anuals de l’any previ).

Base
BOE, Llei 1/2021, d’11 de febrer, de simplificació administrativa: Amb la
simplificació administrativa s’exigeix millor Administració, en el seu triple
vessant regulador, organitzatiu i procedimental. El model de les convocatòries d’aquesta acció s’assimila a les pràctiques de les convocatòries
europees, que en aquest moment queda avalat per la voluntat de donar una
resposta legítima a la fràgil situació dels sectors cultural i creatius.
Generalitat Valenciana / Bases reguladores actuals: Les polítiques de
simplificació administrativa amb les bases i procediments reguladors en
l’actualitat només seran eficaços, en tot cas, si es conceben i executen
simultàniament en els tres àmbits assenyalats: normatiu, procedimental
i organitzatiu. Es tracta d’impulsar un procés integral de transformació,
l’única forma real d’assolir els objectius proposats i d’implantar, de forma
efectiva, una Administració més àgil i proactiva. El resultat és un procés
integral, que afecta tota l’organització, un procés paral·lel, i equivalent al
seu pla, al de transformació digital.

Vincles
A01. Laboratori valencià de capil·laritat territorial i cooperació cultural.
A04. Plataforma per a la internacionalització.
A02. Pla de foment de la formació a agents culturals públics i privats.
A05. Programa de creació, formació i ampliació dels públics de la cultura.
A08.	Impuls de nodes d'innovació cultural i creativa de referència
autonòmica.
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Contribució
Cadascuna de les convocatòries definirà els objectius de polítiques
públiques en termes d’impacte sobre la salut i el benestar, la inclusió
o la recuperació dels sectors culturals i creatius.
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A04.
Plataforma per a la
internacionalització

Descripció

Aquesta unitat ha de
cartografiar l'oferta
cultural exportable
i enfortir les
competències pròpies
per posar en pràctica la
internacionalització

Creació d’una unitat que done suport eficaç a la internacionalització dels
agents culturals valencians en la identificació d’oportunitats, disseny de
projectes, acompanyament en la connexió amb xarxes europees i internacionals i capacitació d’eines per a la internacionalització.

Exposició de motius
La internacionalització dels Sectors Culturals i Creatius valencians esdevé
una de les peces clau per diverses raons. En primer lloc i de manera simbòlica, tenir èxit en els processos d’internacionalització vol dir que hi ha
interés per la producció creativa i cultural pròpia i això implica millorar
l’autoestima i la seguretat d'un ecosistema de producció que es percep a
si mateix al marge dels circuits principals i ocupant espais perifèrics, fins
i tot a escala nacional.
En segon lloc, la internacionalització amplia l’abast de la demanda potencial i insta a competir en espais més oberts, el que obliga els agents locals
a eixir de certa zona de confort i esforçar-se per desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries per tenir èxit en mercats internacionals. La
internacionalització suposa una oportunitat de trobar i desenvolupar nous
mercats i audiències.
Finalment, la internacionalització implica també poder accedir a fons de
finançament europeus. En aquest sentit, resulta necessari rastrejar i identificar totes aquelles accions i propostes que afavoreixen específicament
els processos d’internacionalització de les activitats dels sectors culturals
i creatius, així com a reconéixer aquells factors que suposen una limitació,
com l’escàs coneixement d’idiomes o la poca pràctica en la redacció de
propostes internacionals.
Així, en línia amb l’estratègia de la planificació cultural valenciana Fes
Cultura i en col·laboració amb altres agents rellevants, com l’IVACE o la
Direcció General d’Internacionalització, es requereixen accions específiques destinades a les organitzacions culturals i creatives valencianes per
impulsar les seues estratègies d’internacionalització a través d’accions de
formació, mobilitat i finançament d’iniciatives.
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Objectius i funcions
●

Aconseguir que en el període 2021-2023, entre 20 i 30 agents culturals valencians es presenten a convocatòries europees o d’altres
internacionals amb característiques semblants.

●

Aconseguir una taxa d’èxit d’almenys el 10% dels projectes presentats a finançar.

Gestió
Impuls i coordinació de la plataforma
Es planteja la necessitat de contractar un servei extern amb la suficient
experiència, competència tècnica i agilitat per a:
A) Identificar aquells agents culturals i creatius valencians amb potencialitats d’integrar consorcis internacionals competitius per a obtenir finançament europeu; B) Formar-los; C) Assessorar-los; d) Connectar-los amb
xarxes europees; i E) Acompanyar-los en la redacció de les convocatòries
escaients.
L’acció principal serà la redacció d’unes bases de licitació per a identificar
agents amb capacitat efectiva d’activar el procés d’internacionalització
dels sectors culturals i creatius valencians.

Característiques de les accions principals
Les capacitats del licitador haurien d’aconseguir el disseny de noves mesures que permeten afrontar el repte estructural de la internacionalització
dels sectors cultural i creatius, així com aprofitar la conjuntura favorable
del finançament europeu. La unitat ha de cartografiar l’oferta cultural
exportable, abordar qüestions relacionades amb el desenvolupament de
l’audiència, els serveis/productes i la demanda de mercat.
La plataforma ha d’enfortir les competències pròpies, centrar-se a desenvolupar coneixements tècnics aplicables als mercats internacionals i disposar dels mitjans necessaris des d’una perspectiva comercial, financera,
tecnològica i productiva. I finalment, ha de tenir en compte l’ecosistema,
pel que fa a la xarxa i les associacions útils, per posar en pràctica els plans
d’internacionalització.
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Les accions principals a desenvolupar pel licitador serien:
●

Identificar en l’espectre dels agents culturals i creatius aquells agents
amb un potencial mínim d'internacionalització.

●

Informar de manera activa eixos agents de les diverses oportunitats
de finançament a partir de les convocatòries internacionals, especialment les europees.

●

Formar aquells agents que decidisquen participar en convocatòries en
aquells aspectes que presenten limitacions i restriccions, per desenvolupar plans de formació personalitzats.

●

Establir i facilitar els contactes entre els agents culturals valencians
i consorcis internacionals o xarxes europees.

●

Acompanyar i assessorar en el disseny de projectes i en l’adaptació
a les diverses convocatòries.

●

Avaluar els resultats obtinguts i proposar noves intervencions.

Iteració / ampliació a altres sectors
Cal pensar que l’èxit d’una oficina d’internacionalització podria sustentar
polítiques més ambicioses de diplomàcia cultural exterior. Cal entendre la
diplomàcia cultural, com un conjunt d’activitats realitzades directament
o en col·laboració, destinades a promoure els interessos de la política de
projecció exterior d’un territori en l’àmbit de la cultura, principalment
mitjançant el foment del seu intercanvi cultural amb altres territoris internacionals. En la pràctica, la diplomàcia cultural es fa servir dels subjectes
culturals per a la difusió de la cultura i la identitat del territori, i té efecte
sobre la inversió estrangera directa, l’atracció de capital humà qualificat o
la intensificació dels fluxos d’intercanvi.

Governança
LaVaCC:
Impulsa el programa i s’encarrega de la seua coordinació general. La relació
amb el licitador ha de ser naturalment una relació de control i avaluació
responsable dels recursos públics, però també d’associació estratègica i de
col·laboració en el marc de la política cultural.

Licitador (plataforma d’internacionalització):
Des del punt de vista de la governança aquesta mesura implica una
proposta de col·laboració publico-privada per a la gestió d’un servei d’alt
valor afegit pel conjunt de l’ecosistema cultural valencià, on la provisió de
l’administració pública ha mostrat les seues limitacions en termes d’eficàcia i eficiència. És per això que s’intenta identificar socis qualificats que
puguen assumir eixes funcions de manera adient i efectiva.
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Els socis ideals haurien de tenir un coneixement demostrat de la realitat
i estructura dels sectors culturals i creatius valencians. També haurien de
presentar connexions directes amb xarxes europees i consorcis relacionats
amb els sectors culturals i creatius. I finalment, haurien de mostrar un
coneixement de l’ecosistema cultural valencià, incloent-hi les diverses
administracions que executen i implementen polítiques i programes orientats als sectors culturals i creatius.

Acción Cultura Española / Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación / Instituto Cervantes / altres:
Des del punt de vista autonòmic, aquesta acció d’impuls requereix la coordinació i la complicitat d’aquelles agències i organismes encarregats de la
promoció cultural exterior tant dels governs centrals, com de les institucions europees o d’altres espais autonòmics i municipals.

Desplegament
2021		

(2n semestre) Procés de licitació del servei.

2022		Inici del funcionament de la col·laboració publico-privada en
els processos d’internacionalització.
2023		

Avaluació i revisió del model de licitació.

Base
Programes d’internacionalització (Generalitat Valenciana): Un dels objectius explícits del pla Fes Cultura consistia en la internacionalització dels
sectors culturals i creatius valencians. Des de 2016 s’han impulsat diversos
programes: des de la Conselleria de Cultura, mitjançant la convocatòria de
les ajudes per a la internacionalització d’empreses i entitats culturals; com
des de la Conselleria d’Economia per a la participació dels agents culturals
valencians en diversos esdeveniments internacionals (IVACE). També des de
la Generalitat s’han finançat projectes tan importants com la candidatura
de València a Capital Mundial del Disseny i el recolzament a projectes europeus d’internacionalització. Però, el funcionament de l’oficina de projectes
europeus finalment no ha generat l’impacte previst sobre la implicació
i participació d’agents culturals en experiències europees.
IVACE / ICEX: Estructures actuals per a la internacionalització d’empreses
del territori.
CHEBEC / altres experiències en projectes europeus d’internacionalització:
Proporcionen eines operatives i evidencien la necessitat que els projectes
culturals disposen d’una estratègia consistent en el model de negoci i la
planificació organitzativa.
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Vincles
A01. Laboratori valencià de capil·laritat territorial i cooperació cultural.
A02. Pla de foment de la formació a agents culturals públics i privats.
A03.	Ajudes amb impacte. Reconfiguració de les ajudes al sector per incrementar el seu impacte econòmic i territorial.
A06. Contracte amb la cultura.
A08. Impuls de nodes d'innovació cultural i creativa de referència
autonòmica.

Contribució
Salut i benestar:
La unitat d’internacionalització cercarà de manera activa les possibilitats
de finançament de projectes culturals d’internacionalització amb objectius específics de salut i benestar.

Inclusió:
●

Reducció de la bretxa de gènere en cas que s’afavorira amb
accions positives específiques la internacionalització de creacions
i produccions de dones.

●

Obertura i capacitació dels agents culturals a través de l’exposició
a contextos i cultures diverses.

Recuperació econòmica:
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●

Amplificació dels mercats i, conseqüentment, diversificació de les
fonts de finançament per adquirir una certa musculatura financera.

●

Augment de la resiliència i la competència de les organitzacions
culturals de la Comunitat.
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A05.
Programa de creació,
formació i ampliació dels
públics de la cultura

Descripció
Un programa director i multisectorial per a consolidar i diversificar públics
a partir de l’obtenció i anàlisi de dades d’impacte i participació cultural en
la programació pública.

Exposició de motius
Fins ara s’ha prestat molt poca atenció als efectes que té la participació de
la ciutadania en els esdeveniments culturals, però resulta un dels elements
claus per a avaluar l’eficàcia i l’equitat de les polítiques públiques, especialment aquelles que es concentren en la provisió de programació cultural.
Tots els estudis mostren una concentració dels públics culturals en membres de classe mitjana, mitjana-alta, amb elevats nivells de formació i que
resideixen en àrees metropolitanes.
D’acord amb les orientacions de la Comissió de Cultura del Congrés dels
Diputats2, els objectius de l’ampliació dels públics de la cultura haurien
de centrar-se en: A) garantir el dret constitucional d’accés universal a la
cultura i millorar els índexs de participació en la vida cultural de tota la
ciutadania; B) Promoure la inclusió d’aquells sectors en risc d’exclusió; C)
Construir una ciutadania formada i amb sentit crític, capaç d’impulsar
quantitativament i qualitativament l’oferta cultural de país i estimular
l’excel·lència del mateix sector professional; D) Contribuir així al desenvolupament, diversificació i millora de l’oferta cultural, a l’enfortiment dels
sectors culturals i al progrés de l’ocupació en el sector; E) Impulsar polítiques públiques que posen els públics en el punt de mira de les diferents
administracions; F) Introduir la variable o dimensió educativa i formativa
en les polítiques públiques adreçades al sector cultural.
Proposem, en conseqüència, un pla que afecta els diversos àmbits de la
cultura i que busca una consolidació i diversificació de públics a partir de
l’anàlisi de dades, de la formació de gestors i audiències, d’estratègies de
captació i de màrqueting.

2
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Objectius i funcions
●

Donar suport en la presa de decisions en la programació pública,
millorant els objectius de les polítiques culturals i la satisfacció dels
drets culturals de la ciutadania.

●

Donar eines i formació als gestors públics per fidelitzar, ampliar
i diversificar les audiències de les entitats i els espais culturals
públics activant estratègies de màrqueting i comunicació basades
en evidències.

●

Posar en relleu el paper de les institucions públiques com el
Consorci de Museus, l’IVAM, els Museus de BBAA i altres grans
museus, el mateix IVC i les Arts i els espais escènics com a mediadors intel·ligents.

●

Millorar l’encaix entre l’oferta cultural i la demanda.

●

Conéixer millor les demandes d’experiències culturals de la ciutadania valenciana per activar i incentivar el consum cultural.

Gestió
Inici del recull de dades

L'anàlisi de dades,
la formació de gestors
i audiències i les
estratègies de captació
i de màrqueting
esdevenen clau per
a la consolidació
i diversificació de públics

La primera fase implica la recollida de dades que permeta identificar els
públics actuals. Per tal d’aconseguir-ho s'establirà un acord de col·laboració amb la plataforma AUcultura que està sent desenvolupada per la
Universitat de València, a partir del projecte europeu MESOC en el que
la Conselleria de Cultura és una agent interessada3. AUcultura és una
aplicació que permet avaluar, des d’una perspectiva àmplia, els impactes
generats en els individus després de la participació en un esdeveniment
cultural. El format és una aplicació que pot utilitzar-se en telèfons mòbils
o en qualsevol altra plataforma digital. Pretén convertir-se en una eina
democràtica d’avaluació dels serveis que poden adoptar les institucions
culturals o polítiques mitjançant l’ús d’una plataforma interactiva que
produeix dades massives. La plataforma està dissenyada per generar una
base de dades que permeta entendre, a nivell agregat, com es construeix la
satisfacció en la participació en un esdeveniment cultural.

Articulació del grup de treball i disseny del programa
De manera simultània a la recollida inicial de les dades, es crearà un grup
de treball que combine membres dels mediadors públics amb investigadors
de les Universitats i alguns agents dels sectors culturals amb experiències en l’anàlisi de públics i l’ampliació d’audiències. El grup de treball

3
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analitzarà i contrastarà experiències d’altres indrets per a fer una proposta d’intervenció i actuació que es presentarà a principis del 2022.
Aquest programa implica involucrar el públic i fomentar la relació creador-públic i institució-públic, creant mecanismes d’escolta. El pla ha
d’incloure l’estudi i coneixement del “no públic”: aquelles persones a les
quals no estem arribant, públics potencials i públics d’aquells sectors en
risc d’exclusió.

Implementació del programa i inici del
període de formació dels agents implicats
L’inici del programa implica que es compartirà una plataforma conjunta de
dades, gestionada i explotada per alguna mena d’oficina, institut, observatori o similar de públics de les arts i la cultura amb l’objectiu que les
institucions, tant públiques com privades, puguen bolcar les seues dades
i utilitzar les de les altres segons mètriques prèviament consensuades per
ser compartides i comparades. Aquesta plataforma també serà l’encarregada de crear un canal d’informació sobre la matèria per compartir recursos
i crear eines per a l’ús dels gestors, així com articular els processos de
formació.

Governança
LaVaCC:
Impulsa el programa i s’encarrega de la seua coordinació general. El primer objectiu serà configurar el grup de treball que s’ha de composar dels
següents grups de membres.

Universitats valencianes:
El coneixement esdevé un actor essencial d’aquest procés. Des dels anys
setanta del passat segle, es comencen a realitzar a Espanya alguns estudis
de públic de museus, utilitzant tècniques variades i mètodes quantitatius
i qualitatius, fruit de qüestionaris i observacions, i d’investigacions més
o menys sistematitzades. Cal implicar els grups d’investigació amb els
que compta l’ecosistema del coneixement valencià per identificar aquells
que puguen generar valor afegit en l’anàlisi de públics i en les tècniques
d’ampliació d’audiències. Es poden identificar alguns com MEICRI - Millora
Educativa i Ciutadania Crítica, o Q-HEART - Calidad de Vida y Desarrollo
Sostenible desde la Música y las Artes de la UJI, també els grups com
Econcult o CREAMARKT - Economía creativa y mercados culturales, CECPI
- Centro de Estudios sobre Cultura, Poder e Identidades, CREARI - Grupo
de investigación en pedagogías culturales, COMINBRAND - Comunicación,
innovación y branding: un enfoque basado en el comportamiento del
consumidor, cultura y género, l’Observatori de la Cultura de la Universitat
de València, el grup Comunicación y públicos específicos de la Universitat
d’Alacant o el grup Industrias Culturales hoy: producción, difusión, gestión
y consumo de productos culturales en la era de la información, també de la
Universitat d’Alacant.
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Centres culturals treballant amb mediació:
Són actors principals en aquesta proposta la mateixa xarxa d’institucions
de la Generalitat Valenciana, com són el Consorci de Museus de la GVA,
grans museus com L’IVAM o els Museus de Belles Arts de València i Castelló,
l’Institut Valencià de Cultura amb totes les direccions adjuntes, els teatres
de les grans ciutats, o l’Espai d’Art Contemporani de Castelló, etc. En definitiva es tracta de mobilitzar, motivar i activar els principals centres de programació pública en les diverses disciplines perquè participen de manera
activa en les estratègies d’ampliació dels públics culturals.

Organitzacions i agents culturals
interessats en l’exploració del tema:
Hi ha també un grup identificable d’associacions i altres organismes
interessats en l’ampliació de la participació cultural que podrien esdevenir socis estratègics per al desenvolupament de l’acció. Així, en concret,
ADONAR se serveix de la cultura i l’art per donar resposta a necessitats
socials, i contribuir a millorar les oportunitats de col·lectius vulnerables,
com ara infància i joventut, persones aturades, immigrants i refugiats, gent
gran, dones, i qualsevol col·lectiu que es trobe en situació de risc d’exclusió.

Desplegament
Temporada 2021-2022:
●

AUcultura treballa en la recol·lecció de dades.

●

Articulació del grup de treball.

●

Disseny de la proposta d’intervenció i actuació, analitzant i contrastant experiències d’altres indrets.

Final de temporada:
●

El grup de treball presenta la proposta.

Temporada 2022-2023:
●

AUcultura treballa en la recol·lecció de dades.

●

Tardor: comença la implementació inicial del pla amb l’inici de la
temporada.

●

Formació dels agents implicats.

●

Creació de canals d’informació i eines de gestió.

Final de temporada:
●
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Base
Plataforma AUcultura: Aquesta acció es construeix sobre el treball ja
iniciat per part de la plataforma i la xarxa d'agents implicats en ella per
transformar-se en un pla director i multisectorial de públics.
Observatori Valencià de la Cultura: La Conselleria de Cultura ja compta amb
un observatori amb els objectius de conéixer les aspiracions i necessitats
culturals de la nostra població, aprofundir en la perspectiva de gènere, les
barreres (socials, educatives o econòmiques), la dimensió territorial del
patrimoni i la cultura, identificar les oportunitats de creació de treball
o les sinergies entre cultura, turisme, benestar, innovació i tecnologia.
Aquests objectius formen part del camí per tal de satisfer els drets culturals de tota la ciutadania i de contribuir a la cohesió social i territorial.
Enquesta d'Hàbits i Consums culturals dels valencians: Es tracta d'una
enquesta amb 2000 registres que va proporcionar dades sobre el comportament cultural dels valencians i valencianes el 2017 i que s'hauria de repetir
i actualitzar el 2022 (un quinquenni després) per a capturar els canvis
detectables.

Vincles
A01. Laboratori valencià de capil·laritat territorial i cooperació cultural.
A03.	Ajudes amb impacte. Reconfiguració de les ajudes al sector per incrementar el seu impacte econòmic i territorial.
A06. Contracte amb la cultura.
A07.	Residències creatives en centres d'ensenyament.
A08.	Impuls de nodes d'innovació cultural i creativa de referència
autonòmica.

Contribució
Salut i benestar:
Avaluació dels impactes dels esdeveniments concrets sobre el benestar i la salut amb el desenvolupament d’indicadors i estratègies de
monitorització.

Inclusió:
Detecció de les mancances de la programació pública en termes
d’inclusió, i, per tant, poder orientar polítiques per a l’ampliació
d'audiències.

Recuperació econòmica:
Avaluació dels impactes econòmics dels esdeveniments individuals.
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A06.
Contracte amb
la cultura4

Descripció
Consolidació d’una Xarxa de Recursos d’Innovació i creativitat per a l’impuls de la Gestió, Investigació i Mediació Cultural, amb la contractació de
1.000 persones/any.

Exposició de motius
Fins ara les inversions en equipaments han estat la part més important de
la materialització i concentració de les polítiques culturals. Però nombrosos estudis i investigacions mostren que la inversió en persones i capacitats tenen un major efecte transformador i un impacte econòmic més significatiu. Proposem la contractació de 1.000 persones, durant un any, del món
de l’activisme cultural, la creació, la didàctica o la mediació cultural per
a reforçar i densificar les estructures de mediació cultural. Aquestes 1.000
persones constituiran una xarxa distribuïda pel territori amb l’encàrrec
genèric de pensar, dissenyar accions i intervencions (didàctiques, creatives, de suport psico-social, d’esbarjo, etc.) per a contribuir a la satisfacció
dels drets culturals de la comunitat en què estan inserits.
Es tracta de plantejar un acord obert, amb la part més activa de la societat
civil per a imaginar, idear, provar i desenvolupar noves maneres possibles
de satisfer els drets culturals de la ciutadania, sense moltes restriccions
prèvies. La interacció informal i repetida dels actors socials en entorns
de baixa pressió és altament creativa i provoca més disrupció que les
obligacions contractuals, i els projectes planificats. La confiança en les
comunitats és una gran inversió.
Aquesta acció no és només una acció de xoc que permet la supervivència
d’una comunitat que ha desenvolupat les seues trajectòries en el si dels
sectors culturals i creatius, sinó que també significa un període de formació, generació de relacions amb la comunitat creativa i la ciutadania que
pot millorar notablement l’ocupabilitat posterior de les persones participants en el projecte.

4
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Objectius i funcions
●

Activar les capacitats i recursos de 1.000 persones lligades a la
creació, l’activisme i la mediació cultural

●

Articular una xarxa, capil·laritzada al territori per a la formació i l’experimentació de noves formes de satisfacció dels drets culturals de
la ciutadania.

●

Augment significatiu de la satisfacció dels drets culturals tant
en termes quantitatius (més persones accedeixen, participen
i comparteixen i públics més amplis en termes de gènere, cultura,
diversitat territorial i socioeconòmica) com en termes qualitatius
(experiències més intenses, més compromís, millor fidelització,
millor acumulació de capacitats culturals i capital cultural).

●

Increment de l’ocupabilitat de les CA després de l’experiència.

●

Obtenir evidències i informació per replantejar-se completament
les polítiques culturals convencionals.

●

Augment significatiu de l’impacte econòmic del nou model contrastat amb el model convencional.

●

Impactes en l’articulació de l’ecosistema cultural local, amb millores
del costat orientat al mercat.

Gestió
Constitució i impuls de la xarxa
La constitució de la xarxa de mediació i activació cultural CONTRACTE
AMB LA CULTURA impulsarà la contractació de fins a 1.000 agents
per a la gestió, investigació i mediació cultural als ajuntaments de la
Comunitat Valenciana durant un any prorrogable en funció de l’avaluació de
l’experiència.
Aquesta xarxa focalitza en els sectors culturals el model de subvenció
a la contractació dels agents amb un model del programa EMPUJU, desenvolupat pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació, que subvenciona la
contractació de persones joves per part d’entitats locals. En aquest cas, la
coordinació de la xarxa queda en mans de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Esport, impulsada per LaVaCC.
Els agents poden funcionar com a connectors entre institucions culturals,
disciplines creatives, centres d’art, artistes i creadors actius, experiències
d’aprenentatge creatiu, oferta cultural i ciutadans. Han de crear interaccions entre els talents per estimular les idees i la creativitat, no només
entre els nous visitants i residents creatius, sinó també integrant la
comunitat local en el procés. Cal reunir talents que tinguen ments obertes,
un fort sentit de la sociabilitat i el veïnatge, i la capacitat de connectar els
valors econòmics, culturals i socials.
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Incorporació als departaments municipals
La xarxa de contractats amb la cultura estaran distribuïts per territori
a una raó aproximada d’1 contracte per cada 5.000 habitants de població
i les institucions de suport contractual seran les corporacions locals i les
mancomunitats. La capil·laritat territorial de les intervencions és més
inclusiva i eficaç que la concentració d’intervencions, en l’àmbit de la
cultura.
La contractació es farà per part dels ajuntaments i per part d’altres
institucions en el marc del Pla Nacional de Garantia Juvenil a l’estil de
l’EMPUJU5.
Els departaments de cultura dels municipis que vulguen rebre un agent
hauran de presentar una oferta de treball amb el context i les necessitats
particulars del municipi. Els agents culturals que vulguen participar en
la borsa han de presentar un programa que propose noves idees per als
departaments de cultura, reforçant o creant espais i oportunitats que no
existeixen.

Governança
LaVaCC:
Impulsa la iniciativa i s’encarrega de la seua coordinació general.

Servei Valencià d’Ocupació i Formació:
Dona suport logístic per desenvolupar la creació de la iniciativa amb el
seu model dels EMPUJU per a la contractació de joves professionals als
ajuntaments.

Departament de Cultura - Administracions municipals:
Presenten una oferta-proposta de treball a la xarxa en convocatòria oberta, indicant el seu context i les seues necessitats, recursos i programes
existents o desitjables als quals volen incorporar nou personal qualificat
durant un temps determinat, d’un any prorrogable en funció de l’avaluació
dels resultats. Seleccionen el perfil d’agent de mediació cultural entre les
propostes rebudes. El responsable o equip del departament de cultura
municipal treballa en el dia a dia conjuntament amb els agents mediadors
i gestors culturals, desenvolupant estratègies de programació, participació
i recerca. Fan un seguiment d’evolució dels agents contractats amb LaVaCC
durant el programa.

5
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Perfil dels agents mediadors i gestors culturals
Els agents de mediació cultural són persones intermediàries que activen,
encenen i provoquen l’acostament de les persones (especialment les habitualment excloses) als processos culturals i creatius per tal d’augmentar
el compliment dels drets culturals. Presenten una proposta d’activitats de
formació, participació i programació a una (o més) ofertes de les municipalitats en convocatòria oberta. Es recomana la contractació de professionals
amb una experiència mínima de tres anys en activitats de mediació cultural perquè desenvolupen el seu programa de forma relativament autònoma.

Aquesta xarxa d'agents
ha de crear interaccions
entre els talents per
estimular les idees
i la creativitat i ha
d'integrar la comunitat
local en el procés

Els gestors culturals ajuden a la identificació de dades a escala municipal,
com dades de participació i programació, i les comparteixen amb les
administracions i altres parts interessades, com els col·laboradors que
contribueixen a finançar el programa. Presenten una proposta d’activitats
de formació, participació, programació i recerca a una (o més) ofertes de les
municipalitats en convocatòria oberta.

Entitats i individus patrocinadors:
Col·laboradors que inverteixen per millorar la qualitat i capacitat del programa a canvi de beneficis diversos, com l’accés a les dades resultants de
les investigacions.

Desplegament
La implantació d’aquesta acció va lligada a l’obtenció de finançament
europeu per al desenvolupament de projectes de suport a l’activitat
econòmica cultural a llarg termini. El desplegament previst seria:
Any 1:
●

LaVaCC estableix el programa i les bases.

●

Obrir convocatòria per a rebre propostes dels ajuntaments.

●

Comunicació del programa entre els agents culturals.

●

Recepció de propostes i assessoria entre les municipalitats i els
agents.

Any 2:
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●

Avaluació trimestral de l’evolució amb les municipalitats i els
agents.

●

Recepció de propostes i assessoria entre les municipalitats i els
agents.

●

Presentació de l’avaluació i els impactes resultants del primer any
del programa.

60

Cultura per a
la recuperació

●

Revisió i iteració de les bases i funcionament en cas que siga
necessari.

Any 3:
●

Avaluació trimestral de l’evolució amb les municipalitats i els
agents.

●

Recepció de propostes i assessoria entre les municipalitats i els
agents.

●

Presentació de l’avaluació i els impactes resultants del segon any
del programa.

●

Revisió i iteració de les bases i funcionament en cas que siga
necessari.

Base
Public Practice: Aquesta acció s’inspira en el model d’activitat de Public
Practice, una agència gestora de programes d’inserció laboral al Regne Unit
que incorpora nous graduats i professionals joves a l’administració pública
durant un any o més per desenvolupar projectes concrets. Aquest programa
té una sòlida trajectòria des de 2017, i ha demostrat una millora notable en
els processos d’innovació i creativitat en les administracions en què s’han
incorporat els joves6.
EMPUJU / Servef: El model de subvenció a la contractació de professionals
en entitats locals es basa en el programa EMPUJU del Servef 7, Caldrà
adaptar-lo específicament a la contractació en els departaments de cultura
i ampliar la contractació de perfils amb més experiència en el cas dels
agents de mediació.
Departaments de Cultura / Administració municipal: Els departaments
de cultura existents en les administracions municipals hauran de fer un
primer exercici de reflexió per identificar fortaleses i mancances durant
la preparació de la convocatòria per a agents de mediació i gestió cultural.
Han d’estar preparats i oberts per a acollir els nous professionals amb qui
treballaran en el dia a dia.
Centres culturals: Els equipaments municipals i altres espais accessibles
per a la programació i activació cultural de les localitats participants
han d’estar preparats (o han de preparar un pla de condicionament) per
a implementar les propostes suggerides en el marc d’aquest programa.

6
7
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Vincles
A01. Laboratori valencià de capil·laritat territorial i cooperació cultural.
A02.	Pla de foment de la formació a agents culturals públics i privats.
A03.	Ajudes amb impacte. Reconfiguració de les ajudes al sector per incrementar el seu impacte econòmic i territorial.
A05.	Programa de creació, formació i ampliació dels públics de la cultura.
A07.	Residències creatives en centres d'ensenyament.
A08. I mpuls de nodes d'innovació cultural i creativa de referència
autonòmica.

Contribució
Salut i benestar:
Incorporació, seguiment i avaluació de criteris i indicadors d’impacte de
la cultura per a la salut i el benestar de la població per part dels agents
gestors.

Inclusió:
Reducció de les bretxes de gènere i edat en la producció i gestió cultural de la Comunitat Valenciana amb la incorporació de treballadors/es
joves als equips de les administracions públiques.
Es promou la inserció laboral de treballadors/es de la cultura, especialment joves, amb accés limitat a oportunitats de desenvolupament
professional al territori, molt limitat fora de les capitals de província.
Augment de la satisfacció dels drets culturals, tant en termes quantitatius (més persones accedeixen, participen i comparteixen i un públic
més ampli en termes de gènere, cultura, diversitat territorial i socioeconòmica) com qualitatius (experiències intenses, compromís, fidelització, acumulació de capacitats culturals i capital cultural).

Recuperació econòmica:
Es densifica el teixit de mediació cultural i es dona suport a la professionalització cultural.
Increment de l’impacte econòmic de les activitats iniciades per la xarxa
de mediadors culturals. Millores en l’ocupabilitat dels mediadors culturals
en la xarxa.
Noves capacitats, habilitats, coneixements i formats de gestió i producció cultural que dinamitzen i reorienten cap al futur les indústries
culturals de la Comunitat.
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A07.
Residències creatives en
centres d’ensenyament

Descripció
Convocatòria a agents culturals de diversa procedència per a idear i dirigir
processos creatius desenvolupats en col·laboració amb l’alumnat de secundària durant un curs escolar, per incrementar el potencial cultural de les
persones joves.

Exposició de motius
El programa es planteja amb una doble intenció. D’una banda, l’acció
cultural, l’art i la creativitat s’introdueixen en l’entorn educatiu i busquen
el contacte directe i la participació activa de l’alumnat. Paral·lelament,
s’obrin nous contextos per als agents culturals i creatius, i els situen en un
espai de treball en estret contacte amb el seu entorn social.
Les residències creatives aspiren a integrar-se en el conjunt del curs escolar i buscar connexions amb altres matèries per emfatitzar el valor innovador i disruptiu en la comprensió de la realitat i la resolució de problemes.
De la mateixa manera, els processos duts a terme durant el curs escolar
pararan atenció al context específic de cada centre educatiu implicat i
actuaran com ponts entre les aules i el món que les envolta. Estaran oberts,
de manera representativa, a les realitats culturals i demogràfiques de
l’alumnat.
Cal insistir que els processos als quals es dona peu amb les residències
han d’entendre’s com accions o produccions inscrites dins de la trajectòria
dels agents culturals convidats. L’aspiració en aquest sentit és superar la
lògica acotada del ‘taller’ o de la ‘didàctica artística’ per enfocar l’atenció
cap al desenvolupament de dinàmiques que recorren totes les fases del
procés creatiu, clarament inscrites en el camp de la creació cultural
contemporània.
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Objectius i funcions
●

Actuar a favor de la capacitació cultural i creativa de la joventut.

●

Promoure pràctiques culturals col·laboratives i connectades al seu
context i convertir els agents creatius en activadors socials.

●

Activar dinàmiques culturals de tipus inclusiu basades en el
reconeixement de la joventut com un col·lectiu divers, actiu i amb
desitjos expressius singulars.

●

Introduir eines creatives i de pensament lateral en els procediments d’ensenyament.

●

Teixir vincles entre l’ecosistema cultural i l’educatiu.

●

Donar visibilitat pública a la producció artística i cultural gràcies al
caràcter aglutinador dels adolescents.

Gestió
Impuls i coordinació del programa
La iniciativa es vehicularà a través de LaVaCC i introduirà un segon nivell
de coordinació i tutela pensat per millorar l’articulació amb els agents
creatius i els centres d’ensenyament que participen en el programa.
En aquest segon nivell es situen uns equips mediadors que, conjuntament,
s’encarregaran d’elaborar la selecció justificada dels agents creatius convidats al programa i, individualment, seran responsables de l’assistència
i tutela d’una o diverses residències.
La Conselleria de Cultura cobreix tots els costos derivats del programa
i LaVaCC s’encarrega de la seua coordinació i supervisió en tots els aspectes, especialment en l’apartat creatiu.

Crida als centres d’ensenyament
Els centres
d'ensenyament podrien
acollir agents creatius
per a realitzar residències
artístiques culturals en
les quals participen els
i les alumnes
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El programa ofereix als centres d’ensenyament interessats la possibilitat
d’acollir durant tot el curs lectiu un agent creatiu triat a través d’un
procés de selecció prèvia. La selecció de centres interessats es realitzarà
mitjançant una convocatòria oberta a la qual podrà concórrer qualsevol
Institut d’Ensenyament Secundari del territori valencià. Per a la selecció
de centres d’ensenyament, s’introduiran criteris de distribució geogràfica
que donaran cobertura a les tres províncies i que reservaran almenys una
tercera part del programa a ciutats de menys de 50.000 habitants. En cas
que hi haja centres interessats que no puguen implicar-se en el programa
per limitació de participants, aquests ocuparan automàticament una posició preferent en la convocatòria del proper curs.
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Selecció d’agents creatius
Els equips mediadors lideren la selecció d’agents creatius, que es resol
de manera conjunta amb la validació de LaVaCC. Cada equip elabora una
proposta justificada, es consensua el llistat final d’agents creatius convidats i es treballa també conjuntament l’assignació per centres. Tot aquest
procés succeeix entre gener i maig de cada any, possibilitant que abans de
les vacances d’estiu cada agent creatiu establisca contacte amb l'institut
on desenvoluparà la residència.

Desenvolupament de la residència:
L’agent creatiu convidat treballarà al costat d’un grup d’alumnes i alumnes
de 1r a 4t d’ESO al llarg de tot el curs. Ho farà amb una freqüència d’entre 1
i 2 hores setmanals realitzades en horari lectiu.
En general, no es treballarà amb classes senceres, sinó que es generaran
grups més reduïts d’entre 15 i 20 joves. Per facilitar l’encaix de l’activitat en el ritme escolar, la residència s’integrarà en les hores dedicades
a matèries optatives amb què compten fonamentalment els últims cursos
de secundària.

Governança

LaVaCC:
Impulsa el programa i s’encarrega de la seua coordinació general en col·laboració amb la Direcció General d’Innovació Educativa.

Equips mediadors:
Seleccionats bianualment per LaVaCC mitjançant crida a projectes, seran
espais i entitats, públiques o privades, amb experiència reconeguda en
els camps de la producció cultural, l’art i l’educació. Cada equip mediador
s’encarregarà de la coordinació específica d’un màxim de tres residències,
procurant establir una relació autònoma de suport i tutela amb els agents
culturals residents, els quals podran contactar amb LaVaCC en les situacions en què ho necessiten.
En el primer trimestre de cada any, cada equip mediador presentarà una
proposta justificada d’agents creatius a convidar al programa. La selecció final es realitzarà de forma deliberativa entre els equips mediadors
i integrants de LaVaCC. Els equips mediadors també serviran com a punts
de referència en la relació amb els centres d’ensenyament, propiciant un
ambient de col·laboració amable i respectuós, i atenent els dubtes o problemes que es puguen generar.

Agents creatius residents:
Abans de l’estiu han d’establir un primer contacte amb els centres d’ensenyament on treballaran i abans de l'inici de curs han de presentar un disseny
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preliminar del procés a què volen donar peu, especificant plantejament,
dinàmiques i objectius. La proposta serà revisada i validada al costat de
l’equip mediador responsable de coordinar la seua residència.
Durant el curs, l’agent creatiu resident es compromet a realitzar un procés
de producció artístico-cultural que establisca un diàleg eficaç amb el centre d'ensenyament, específicament amb els i les estudiants que participaran del programa. Serà responsabilitat de l'agent creatiu resident, fomentar
el treball col·laboratiu, la documentació del procés realitzat i l’adequat
tractament dels seus resultats.

Equip docent:
Cada centre d’ensenyament interessat a participar en el programa haurà
de designar un professor/a responsable que s’encarregue d’acompanyar el
procés creatiu i d’ajudar l’agent creatiu resident a engranar el seu programa amb la dinàmica general del centre i del curs lectiu. Aquests docents
responsables no han d’impartir matèries de caràcter artístic necessàriament. Es fomentarà de fet que l’acompanyament es faça des d’assignatures
diverses, que aniran des de la tecnologia i les ciències de la salut fins a la
història o la llengua.

Espais culturals:
En la seua etapa final, cada residència dissenyarà un projecte expositiu
dels resultats assolits que es presentarà en un espai cultural de reconeguda rellevància proposat per LaVaCC.

Desplegament
Curs 2021 - 2022:
●

1a Selecció d’equips mediadors (3, un per província, limitada a entitats públiques).

●

Crida a centres d’ensenyament interessats
(9, distribuïts territorialment).

●

Selecció de creatives i creatius residents curs 2022-2023
(15, un per centre).

Curs 2022 - 2023:
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●

Desenvolupament de la primera ronda de residències (15).

●

Convocatòria d’equips mediadors (4 entitats no públiques
a sumar a les 3 de base).

●

Crida a centres d’ensenyament interessats
(20, distribuïts territorialment).
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●

Selecció de creatius i creatives residents del curs 2022-2023
(20, un per centre).

Curs 2023 - 2024:
●

Exposició dels resultats de les primeres residències.

●

Desenvolupament de la segona ronda de residències (25).

●

1er balanç (LaVaCC + Equips mediadors):
Consolidació i / o ampliació.

Base
PERMEA, màster: Podrà ajudar en la definició detallada del programa
i tenir implicació en l’apartat dels equips mediadors.
Centres culturals: El programa podrà establir relacions orgàniques amb
les unitats d’investigació o educació dels centres culturals de titularitat
pública, aprofitant per a intercanviar idees i obrint la possibilitat perquè
sorgisquen nous projectes a manera de spin-offs.
Iniciatives creatives-educatives: De manera constant, el programa haurà de
funcionar com a radar que detecte les nombroses pràctiques que de forma
innovadora re-exploren les connexions entre creativitat i educació, amb el
propòsit d’aprendre d’elles i incorporar-les.
En Residència: Aquest programa es fa servir com a referència directa.
Impulsat per l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb el Consorci
d’Educació de Barcelona, després de més d’una dècada de recorregut es
troba plenament consolidat.

Vincles
A01. Laboratori valencià de capil·laritat territorial i cooperació cultural.
A02. Pla de foment de la formació a agents culturals públics i privats.
A05. Programa de creació, formació i ampliació dels públics de la cultura.
A06. Contracte amb la cultura.
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A08.
Impuls de nodes
d’innovació cultural
i creativa de referència
autonòmica. La Ciutat de
l’Artista Faller a València
com experiència pilot8

Descripció
Suport a la creació de nodes d’activitat cultural, creativa i d’innovació connectats a la seua escala local i que simultàniament donen servei al conjunt
del territori i fan xarxa.

Exposició de motius
La política cultural de la Generalitat està enfocada a mobilitzar els recursos existents i contribuirà a la generació de vincles que facen de l’ecosistema cultural i creatiu regional un espai més ric, dens i articulat. Basant-nos
en aquesta voluntat, considerem oportú definir una xarxa d’espais de
suficient envergadura que actuen com punts de referència, com connectors
i com catalitzadors de dinàmiques culturals, creatives i d'innovació.
Els nous nodes d'innovació han de donar rellevància a assumptes com
ara: la dotació d'espais i serveis que beneficien la producció cultural, la
generació de comunitats d'agents creatius, l'estimulació de la cruïlla de
pràctiques i idees, la diversitat d'usos i l'espontaneïtat de situacions com
catalitzadors creatius, la configuració d'ambients inspiradors i estimulants, l'accessibilitat pública, l'apropiació ciutadana i la proximitat social,
la projecció d'una imatge del territori valencià associada a la cultura, la
innovació i la sostenibilitat.
Proposem que la Conselleria de Cultura de la Generalitat actue com un
agent facilitador i de suport per a la creació i la consolidació d'aquest
tipus d'entorns, i col·labore amb els actors implicats en cada un dels casos

8
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i proporcione les facilitats i els recursos que estiguen al nostre abast.
A més de contribuir a la consolidació dels entorns d'innovació ja actius o
en vies de desenvolupament, plantegem impulsar nous projectes, partint
sempre d'una identificació clara d'oportunitats i proposant una primera
experiència: la recuperació i la transformació de la Ciutat de l'Artista Faller
a València. L’objectiu principal consisteix a generar projectes al voltant de
la cultura i la creativitat i que, a més, puguen ser incorporats a les propostes de finançament Next Generation de procedència europea.

Objectius i funcions
●

Crear nodes de certa envergadura que presten serveis i contribuïsquen a l’articulació de l’ecosistema cultural i creatiu valencià.

●

Plantejar aquests nodes com espais compartits que fomenten relacions de col·laboració i governança en l’ecosistema cultural.

●

Aprofitar oportunitats existents per a valorar singularitats
territorials.

●

Convertir aquests entorns d’innovació en llocs oberts i amables
que propicien un contacte estimulant entre la ciutadania i l’ecosistema cultural.

Gestió
Projectes multiagent
Els entorns d’innovació de referència territorial es pensen com iniciatives
necessàriament plurals, el resultat d’una suma d’esforços d’agents de divers
tipus i escala. Per això, els seus models de gestió evitaran la verticalitat i la
unilateralitat. És imprescindible la creació d’un model de gestió clarament
integrat en un esquema de governança ben definit.

Planificació estratègica i desplegament processual
La creació i la consolidació de nodes d’innovació ha de fonamentar-se en
treballs rigorosos d’anàlisi de possibilitats, definició d’objectius, posicionament estratègic i planificació de projecte. D’acord amb el caràcter plural
dels nodes d’innovació, aquestes tasques s’han de realitzar per a possibilitar la participació de tots els agents implicats i nodrir-se de la intel·ligència col·lectiva.
Complementàriament, els nodes d’innovació hauran d’introduir una actitud
elàstica en la planificació: concebuts de manera processual i parcialment
orgànica, permetent reorientacions necessàries durant el seu desplegament. L’atenció al procés i la seua avaluació seran prioritaris per assegurar
l’evolució positiva dels projectes.
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Coherència entre l’espai construït i la perspectiva cultural
Els nodes d'innovació
seran concebuts com
iniciatives culturals
integrals amb una clara
dimensió espacial

Els nodes d’innovació seran concebuts com iniciatives culturals integrals
amb una clara dimensió espacial. Des d’aquest punt de vista, el disseny
urbanístic i arquitectònic ha de supeditar-se a les exigències de les
dinàmiques que es pretén acomodar i no es poden entendre de manera
desvinculada.

Acció cultural. Des de l’ecosistema cultural a la ciutadania
La comprensió de la cultura que orienta la Conselleria de Cultura vetllarà
perquè els entorns d’innovació del País Valencià siguen llocs plenament
accessibles i amables, definits d’acord amb elevats criteris de sostenibilitat, diversos i estimulants, generadors d’espai públic i clarament
contextualitzats.

Governança
Suport autonòmic en la detecció d’oportunitats i l’impuls
Davant la possibilitat de crear i/o consolidar entorns d’innovació de
referència territorial, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport mostrarà
una actitud receptiva i proactiva que pararà particular atenció a la configuració d’una xarxa articulada de nodes que cobrisquen i connecten la
geografia valenciana i que generen diversitat contextualitzada en el si de
l’ecosistema cultural, creatiu i d’innovació.
Aquesta voluntat es concretarà particularment en el treball conjunt amb
els governs locals que allotgen cada node d’innovació. La Conselleria serà el
nexe que incorpore els sectors culturals i creatius als projectes des d’una
perspectiva autonòmica.

Implicació activa dels agents culturals i apropiativitat
Des de la projecció inicial i des del primer moment del seu desplegament,
els nodes d’innovació han de promoure la participació activa dels agents
culturals i creatius, que com figures centrals en la seua dinàmica, hauran
sentit que el projecte els és propi. Aquesta apropiació es construirà per
mitjà de marcs de governança clarament definits que afavorisquen la
creació de comunitats orientades a la cooperació, la gestió de conflictes i la
prevenció de captures no apropiades de recursos oberts.
Com a extensió d’això últim, la dinàmica dels nodes d’innovació s’orientarà
clarament cap a l’interès públic. El marc estratègic que Cultura per a la
Recuperació planteja serveix de punt de referència en aquest sentit. Com
s’ha dit, els projectes evitaran tancar-se en la reducció sectorial per establir relacions de contacte directe i horitzontal entre els agents culturals
i creatius i el seu context social.
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Principis operatius, de transparència i eficiència
Per dotar-los d’agilitat i independència, els nodes d’innovació han de disposar d’un grau notable d’independència i capacitat d’acció, que a la vegada
ha d’incorporar mecanismes de coordinació i supervisió.
El control de l’evolució dels projectes serà una font constant d’aprenentatge
i d’incorporació d’ajustos i millores. En aquest sentit, volem dotar els
nodes d’innovació d’unitats d’intel·ligència i auditoria, encarregades del
seguiment i de l’avaluació de la dinàmica de projecte (dissenyant indicadors de productivitat o realitzant enquestes entre el/les usuaris/es), així
com d’introduir idees de caràcter estratègic per avançar (participació en
projectes europeus, adhesió a xarxes internacionals i aprenentatge a partir
d’experiències afins, entre altres possibilitats).

Desplegament
2021:
●

Atenció a l’evolució de la feina realitzada per l’Ajuntament de
València per a la reactivació de la Ciutat de l’Artista Faller.

●

Coordinació d’assumptes que connecten amb el camp competencial del govern regional.

2022:
●

Implicació activa en el desplegament de la nova Ciutat de l'Artista
Faller i establir relacions amb la celebració de la Capitalitat Mundial
del Disseny.

2023:
●

Balanç de l’experiència inicial.

●

Identificació d’oportunitats d’iteració a les comarques del Sud de
la Comunitat Valenciana i a Peníscola en l’equipament de l’Auditori
i Palau de Congressos.

Base
Ciutat de l’Artista Faller: Es treballa a partir de la recent elaboració
a càrrec de l’Ajuntament de València de les Bases Estratègiques del procés
de transformació. Aquestes bases es recolzen en treballs previs que van
servir per a alinear tots els agents implicats i fixar així els suports per al
desplegament del projecte.
VWDC 2022: L’arrancada del procés de transformació troba oportunitats
per vehicular dins el conjunt d’accions que concretaran la celebració de la
Capitalitat Mundial del Disseny de la ciutat de València.
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Fons de recuperació: El projecte de la Ciutat de l’Artista Faller ja ha
començat a concórrer a diferents convocatòries, en les quals aspira a rebre
empenta.
Altres entorns d’innovació: El procés de la Ciutat de l’Artista Faller i altres
per venir establiran relacions de reforç en una doble direcció amb els entorns d’innovació i els clústers creatius ja existents al territori valencià.

Vincles
A02. Pla de foment de la formació a agents culturals públics i privats.
A03. Ajudes amb impacte. Reconfiguració de les ajudes al sector per a incrementar el seu impacte econòmic i territorial.
A04. Plataforma per a la internacionalització.
A05. Programa de creació, formació i ampliació dels públics de la cultura.
A06. Contracte amb la cultura.

Contribució
Benestar i salut pública:
●

Elevats estàndards de qualitat ambiental, espai públic amable, sostenibilitat ambiental i paisatge urbà inspirador.

●

Activitats i programes de capacitació cultural, implicació ciutadana
i desenvolupament comunitari.

Inclusió:
●

Creació d’entorns plenament accessibles i d’atractiu ciutadà.

Recuperació econòmica:
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●

Articulació, dinamització i densificació de l’ecosistema cultural
i creatiu valencià.

●

Experimentació, anticipació de tendències i exploració de models
d’innovació social i econòmica.
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Campanya publicitària de la primera
edició del festival d’arts escèniques
d’Alacant Fresca. IVC. 2021
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Annex:

Referències
internacionals i pròpies
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Taula resum1

Dimensions
operacionals
Activar recursos, cooperar
amb agents i nivells
territorials

1

Polítiques
de xoc

Polítiques de
transformació

●

Recepta Cultura (CV)

●

Planea Xarxa d’Art i Escola (CV)

●

Cultural Renewal Taskforce and
supporting Working Groups (UK)

●

En Residència (CAT)

●

Distritos Creativos de Bogotá (CO)

●

Creative Flip (EU)

●

Night Out (GA)

●

StageIn (CV)

●

Intermittents du spectacle (FR)

●

Sala Barcelona (CAT)

●

Salconduit Cultural (CAT)

Comprendre i analitzar
informació i capacitar
els actors

●

Cultural Sector Innovation
Grants (AU)

●

Canadian Festival of Live
Digital Art (CA)

Comunicar, convéncer
i crear complicitats amb la
ciutadania i amb els agents

●

Territori en Concert (CV)

●

Cultura en peu d’igualtat (CV)

●

Culturebox (FR)

●

Apropa Cultura (CAT/BAL)

●

BBC Bitesize Daily Lessons (UK)

Els noms en roig són exemples localitzats a la Comunitat Valenciana
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1.
Activar recursos,
cooperar amb agents
i nivells territorials
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1.1
Polítiques
de xoc

Valor local:
Recepta cultura (2020)
Descripció
“Recepta Cultura, del centre de salut al museu” va ser un projecte pilot que
es va dur a terme entre gener i març de 2020 i va consistir en la prescripció
de visites guiades a museus des dels centres de salut. La Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública va treballar amb l’Ajuntament de València
per crear aquest programa amb la intenció de millorar la salut i qualitat de
vida de les persones amb soledat no desitjada i/o amb problemes derivats
del sedentarisme, incorporant la cultura a la salut i el benestar2.

Detall
Les prescripcions culturals es van fer en les consultes d’atenció primària
de sis centres de salut de València, amb 12 activitats de visites guiades a
diferents museus de la ciutat de València previstes al llarg de 2020. Cada
activitat era gratuïta per a les persones participants, es van realitzar en
grup i van fomentar l'intercanvi de perspectives3. El projecte pilot va ser
interromput al març de 2020 per la pandèmia de la covid-19.

Contribució / Valor
Inclusió:
●

Foment de la participació de col·lectius en situació de vulnerabilitat i
manca de sentiment de pertinença cultural.

Benestar i salut pública:
●

Promoció directa de la cultura en benefici de la salut pública, amb la
col·laboració directa del sistema de salut.

Recuperació econòmica:
●

2
3
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Despesa en activitats culturals com una forma d’oci i socialització.

http://www.ceice.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=841254
Íbid.
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Cultural Renewal Taskforce and
Supporting Working Groups
(Regne Unit, 2020)
Descripció
El primer ministre britànic va anunciar el maig de 2020 el pla de reobertura de negocis i espais públics, va incloure els del Departament per als
assumptes Digitals, Cultura, Mitjans i Esport (DCMS). Per a l’obertura dels
sectors de DCMS es van crear unes taules de treball sectorials a més d’un
grup de treball mixt de “Renovació Cultural” (Cultural Renewal)4.

Detall
Les taules de treball sectorials van col·laborar amb el ministeri per reobrir
les sales, centres de treball i assaig i altres espais dels sectors DCMS.
Es van reunir cada setmana des de maig de 2020. El grup de treball de
renovació cultural inclogué deu representants considerats experts en el seu
sector. Al costat dels representants de govern, els agents culturals ajudaren
a determinar quines eren les indicacions més adequades per a la reobertura al públic plantejades pel Ministeri de Salut i com adaptar-les si era
necessari perquè funcionaren en els seus sectors, desenvolupant programes
i iniciatives conjuntes per equilibrar la reobertura i el funcionament de la
cultura de forma segura5.

Contribució / Valor
Inclusió:
●

Participació de la diversitat d’agents culturals en el procés de reobertura
econòmica per tal d’afavorir i agilitzar la recuperació del sector.

Benestar i salut pública:
●

Integració de grups de treballs mixtos entre els sectors culturals i els
departaments de salut per garantir i promoure la cultura segura de forma
sostenible.

Recuperació econòmica:
●

4
5
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Optimització de recursos i equips per facilitar la reobertura dels sectors
culturals el més aviat possible.

https://www.gov.uk/government/groups/cultural-renewal-taskforce-and-supporting-working-groups#cultural-renewal-taskforce-members
https://www.gov.uk/government/news/
culture-secretary-announces-cultural-renewal-taskforce

79

Cultura per a
la recuperació

Sala Barcelona
(Barcelona, 2020)
Descripció
L’Ajuntament de Barcelona va cedir el Castell de Montjuïc a sales de
concerts de Barcelona durant la temporada d’estiu i tardor de 2020 sota
la marca “Sala Barcelona” amb la intenció d’estimular la música en viu
i donar suport al sector professional, ja que les sales portaven tancades
des de l’inici de la pandèmia. Era una aliança publico-privada entre l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i l’Associació de Sales de Concerts de
Catalunya (ASCC)6.

Detall
Sala Barcelona comptà amb un pressupost de 300.000 € aproximadament
per temporada, dels quals ICUB aportà aproximadament el 70% per a la
realització dels concerts (a més de l’espai) i ASCC gestionava la producció,
venda d’entrades i l’obtenció de sponsors. Cada sala va programar un
o diversos concerts per setmana a l’aire lliure a la nit amb distanciament
social. Els beneficis de les vendes d’entrades es repartiren en dos sumes:
una comuna a totes les sales i una l'altra que es va distribuir entre les sales
amb més dificultat econòmica7.

Contribució / Valor
Inclusió:
●

Distribució de la recaptació dels concerts atenent prioritàriament les
sales amb major situació de vulnerabilitat

●

Increment de la participació en activitats culturals amb programació
diversa i de qualitat durant períodes d’oferta molt limitada

Recuperació econòmica:
●

6
7
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Suport directe dels professionals del sector musical de la cadena de
valor que involucra les sales de música en viu a Catalunya (tècnics,
gestors/programadors, representants, artistes, electricistes, barres, seguretat, transportistes…)

https://www.lavanguardia.com/musica/20200612/481716832613/sala-barcelona-castillo-montjuic-conciertos-asaac.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-sala-barcelona-alcanza-9000-asistentes-conciertos-reactivar-sector-musical-20200827153323.html
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Salconduit Cultural
(Catalunya, 2020-2021)
Descripció
La Generalitat de Catalunya va generar un certificat d'autoresponsabilitat
(conegut com salconduit) per justificar els desplaçaments una volta entrava en vigor el toc de queda, entre les 22:00 i les 6:00 h. Durant el funcionament del toc de queda, les persones que assistien a un espectacle o muntatge que acabava a les 22:00 podien tornar a casa a les 23:00. No obstant això,
el salconduit no contemplava excepcions per assistir a actes culturals des
d'un municipi diferent mentre hi haguera tancaments perimetrals municipals, com va passar durant molts caps de setmana8.

Detall
Les activitats culturals s'han mantingut fins les 22:00 fins i tot quan els
serveis, el comerç i les activitats esportives i recreatives s'havien limitat
fins a les 21:009. Es recomanava als assistents d’un espectacle cultural
que conservaren l'entrada i ompliren un certificat autoresponsable de
desplaçament, disponible a la pàgina web del Departament d'Interior de
la Generalitat10, per facilitar els controls policials. Podien tornar a casa
entre les 22:00 i les 23:00.

Contribució / Valor
Inclusió:
●

Increment de la possibilitat de participació de diversos públics en activitats i consum cultural durant tota la setmana.

Benestar i salut pública:
●

Manteniment de les restriccions horàries per disminuir els nivells de contagis a la regió al mateix temps que es fomenta la participació cultural.

Recuperació econòmica:
●

Extensió de les sessions nocturnes o el doble programa als teatres,
cinemes i altres espais culturals, que permet compensar les pèrdues
econòmiques per la reducció d’aforament.

8

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-arc-critica-confinamiento-municipal-excepciones-actos-culturales-20210105133629.html
9 https://www.lavanguardia.com/files/content_image_desktop_filter/uploads/2020/10/26/
5f96973f67469.jpeg
10 http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/Certificat/certificat_autoresponsable_desplacament_nocturn_CAT.pdf
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1.2.
Polítiques
de transformació

Valor local:
Planea, xarxa social d’art i escola
(2019-2024)
Descripció
El programa PLANEA és una iniciativa per a alumnes valencians que
experimenta amb noves eines pedagògiques a partir de l’art contemporani. Es desenvolupa a nivell estatal a Madrid i Andalusia, mentre que a
la Comunitat Valenciana s’implementa a través del màster Permea del
Consorci de Museus. Durant el curs 2019-2020 es va començar amb dos centres participants, que en 2021 s'ha augmentat a cinc centres pilot en tots
els nivells de formació i s'han obert dues places addicionals per a centres
col·laboradors11.

Detall
Els centres que s’incorporen a la xarxa formulen i es comprometen amb un
pla d’Art i Escola amb el qual s’organitzen programes i activitats anuals,
entre els quals hi poden haver residències artístiques, la formació de professorat en aprenentatge basat en projectes artístics, o la posada en marxa
d’agrupacions, entre d’altres. El programa pilot a la Comunitat durarà cinc
anys, amb la finalitat de generar dades, avaluacions i establir conclusions
que permeten la rèplica del projecte12. Aquestes experiències es comparteixen també a través del centre de recursos en línia PLANEA, que connecta
tots els centres participants a Espanya i en altres regions13.

Contribució / Valor
Inclusió:
●

Incentivació per a la participació activa en activitats culturals i creatives
a la població infantil i juvenil.

●

Integració de processos creatius i capacitats creatives en les aules de
forma estructurada i amb objectius concrets d’aprenentatge.

11 http://www.ceice.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=928618
12 https://valenciaplaza.com/planea-la-nueva-red-para-la-innovacion-educativa-a-traves-del-arte
13 http://www.ceice.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=928618

Generalitat Valenciana
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

82

Cultura per a
la recuperació

En Residència
(Barcelona, 2009-2021)
Descripció
L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Consorci d’Educació
de Barcelona (CEB) porten implementant el programa “Creadors en
Residència” en centres d’educació secundària de la ciutat des de 2009. El
projecte incorpora un artista en residència per ensenyar matèries curriculars com literatura o música a una classe entre 1r d’ESO i 2n de batxiller
durant els mesos d’octubre i maig. A més, l’artista ha de proposar i desenvolupar un projecte creatiu en col·laboració amb els estudiants en relació
a allò après durant el curs, que es presenta públicament a la fi del programa
(per exemple, una exposició, un concert, una obra de teatre)14.

Detall
Els estudiants tenen classes amb l’artista en residència dues hores per
setmana i el professor de l’escola fa una classe addicional d’una hora cada
setmana. L’artista en residència manté un blog documentant el procés
en les classes i proporciona materials addicionals per als estudiants, per
exemple afegint pàgines web amb lletres de raps després d’una classe on
s’han vist. Cada escola compta amb un mediador que és responsable de
triar l’artista en residència, a més de ser el punt de contacte amb ICUB
i CEB per a qualsevol assumpte relacionat amb el programa. El projecte té
un cost aproximat de 10.000 € per escola i artista, pagat per ICUB i CEB15.

Contribució / Valor
Inclusió:
●

Incentivar la població infantil i juvenil per a la participació en activitats
culturals i creatives.

●

Integració de processos creatius i capacitats creatives en les aules de
forma estructurada i amb objectius concrets d’aprenentatge.

Recuperació econòmica:
●

14
15
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Contractació d’artistes i professionals dels sectors creatius locals que
diversifiquen els seus ingressos.

https://www.enresidencia.org
Íbid.
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Districtes creatius de Bogotà
(Colòmbia, 2020)
Descripció
L’Alcaldia Mayor de Bogotà va decretar oficialment 12 Districtes Creatius
o Àrees de Desenvolupament Taronja a la ciutat com una part de la política intencional de la ciutat cap a la transformació social, econòmica i
territorial a través de l’art, la cultura, la creativitat i l’emprenedoria. El
reconeixement legal d’aquests espais delimitats pretén impulsar el seu
desenvolupament econòmic a través de la inversió, les aliances público-privades i l’atracció de capital cap a aquests territoris16.

Detall
La Política Pública de Districte d’Economia Cultural i Creativa (PPDECC)
estableix la promoció d’espais adequats per al desenvolupament
d’activitats culturals i creatives a través d’aquestes dotze Àrees de
Desenvolupament Taronja, almenys fins 2038. Els mecanismes de promoció
de cada districte consistiran en: la flexibilització de l’ús del territori;
l’administració delegada i aprofitament econòmic de l’espai públic per al
seu ús per part del sector privat; els beneficis tributaris per incentivar
inversions; l’articulació intersectorial entre activitats complementàries
(hostaleria, restaurants, turisme) i l’articulació amb les diferents entitats
de districte en matèria de seguretat, mobilitat i connectivitat17.

Contribució / Valor
Inclusió:
●

Activació dels espais públics com a catalitzadors de la transformació
dels barris a través de l’art, la cultura i la creativitat.

Benestar i salut pública:
●

Diversificació dels usos i ocupacions als barris amb indústries i activitats
culturals per fomentar els intercanvis intergeneracionals i els sentiments
de pertinença i comunitat.

Recuperació econòmica:
●

Atracció d’inversions i capital immaterial i material a regions locals en
desenvolupament i augment de l’ocupació cultural.

16 https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogota-contara-con-12-distritos-creativos-para-impulsar-el-arte-la-cultura-y-la-creatividad-luclib
17 https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/
politica_publica_distrital_de_economia_cultural_y_creativa.pdf
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Creative Flip
(Europa, 2019-2021)
Descripció
Programa pilot cofinançat per la Unió Europea per donar suport als ecosistemes de les indústries culturals i creatives (ICC) de la Unió en quatre
àrees de treball: finances, formació, innovació i patents. Els seus dos objectius específics són augmentar l’intercanvi d’habilitats creatives entre ICC
i els sectors externs, així com enfortir la capacitat de desenvolupament de
les ICC a través del millor reconeixement del seu valor, accés a finançament
i generació de valor a través de la propietat intel·lectual18.

Detall
Es desenvolupen programes diferents per a les quatre àrees de treball.
Les línies comunes es basen en la investigació, elaboració i publicació de
recomanacions polítiques, bones pràctiques i guies per a cadascuna de
les àrees de treball tenint en compte els estats membres participants,
prioritzant el treball en línia i la col·laboració entre regions. Es financen
i coordinen activitats per al desenvolupament i intercanvi d’habilitats
peer-to-peer, incloent la creació de “Laboratoris d’Aprenentatge” per a la
cooperació local entre institucions educatives i espais creatius19.

Contribució / Valor
Inclusió:
●

Accés a finançament extern per a projectes d’innovació i investigació en
l’àmbit cultural.

●

Integració de processos creatius i capacitats creatives per a agents no
professionals de forma estructurada als laboratoris d’aprenentatge.

Recuperació econòmica:
●

Intervenció estructurada per a l’enfortiment empresarial dels sectors
culturals i el desenvolupament de models de negoci.

●

Incentivar per a la formació i aplicació de mecanismes estratègics per a
incrementar l’autonomia econòmica i la capacitat dels professionals dels
sectors culturals (cooperacions, patents).

18 https://creativeflip.creativehubs.net/project
19 Íbid
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Night Out
(Gal·les, 1980 - 2021)
Descripció
Night Out és un programa i circuit que articula els governs municipals de
tot Gal·les i grups voluntaris per portar espectacles artístics a tots els
punts del país. El programa afavoreix principalment l’accés a la cultura
en poblacions rurals i sense teatres, sales de concerts o centres culturals
de gestió privada. La primera gira del programa es va realitzar el 1980 per
una associació artística del sud del Gal·les, i ha anat creixent anualment
en programació i territori cobert, especialment quan el programa va ser
ampliat a nivell nacional pel Consell d’Arts de Gal·les el 1999: va passar de
111 promotors i 201 espectacles en la temporada 1999/2000 a 322 promotors i 538 espectacles en 2019/202020.

Detall
Un comité de voluntaris de cada territori interessat a participar, els "promotors", s'apunta al programa una volta ha identificat un lloc comunitari
que puga utilitzar-se per programar l'actuació. Com un centre de dia o un
ajuntament. Night Out fa d’intermediari entre el talent / companyies que
volen participar en el programa i subvenciona el cost de producció i gira
per avançat, que els promotors han de recuperar a través de la venda de
tiquets. Si les vendes no arriben a cobrir el cost, Night Out compensa la
companyia. En ser produccions elegides per cada municipi, no tot el talent
/ companyies adscrites al programa tenen garantit un nombre mínim21 de
shows.
El programa també compta amb una divisió per potenciar l’exposició
i formació professional de nens / es i joves entre 7 i 18 anys en les arts
escèniques, el “Young Promoters Scheme”, on es creen tallers per aprendre
i posar en pràctica les diferents funcions que intervenen en la realització
d’un espectacle, com taquilla, producció o màrqueting. L’escola de districte
que participa pot integrar el programa per reforçar continguts específics
de matemàtiques, ensenyaments artístics o altres assignatures22.

20 https://www.nightout.org.uk/night-out/facts-figures.aspx
21 https://www.nightout.org.uk/night-out.aspx
22 https://www.nightout.org.uk/night-out/night-out-young-promoters-scheme.aspx
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Contribució / Valor
Inclusió:
●

Apropament de la cultura autòctona a pobles i regions tradicionalment
exclosos per la manca d’equipaments culturals i/o recursos econòmics.

●

Participació activa i visibilització de les diferents professions culturals
amb xiquets/es i joves d’àmbits rurals.

Benestar i salut pública:
●

Participació en activitats culturals i creatives que augmenten l’autoestima dels participants que no se senten apel·lats o no poden accedir
regularment a programació cultural.

Recuperació econòmica:
●
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Foment de les gires i el consum cultural d’arts escèniques del país en
tota la regió.
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2.1
Polítiques
de xoc

Cultural Sector Innovation Grants
(Austràlia, 2020)
Descripció
El govern local de Sydney ha desenvolupat un programa d’ajudes econòmiques de xoc destinades a projectes per a l’adaptació i transformació
de les organitzacions i empreses culturals. Les organitzacions poden rebre
fins a 20.000 $ per provar nous models operacionals, transformar els seus
programes o la manera d’executar els seus projectes, així com col·laborar
o generar algun tipus d’innovació23.

Detall
Aquests projectes han de servir a les organitzacions, espais, serveis i les
xarxes del sector a adaptar-se, desenvolupar solucions i impulsar la seua
recuperació. A més, els projectes i nous models de funcionament que
sorgeixen d’ells han d'implementar-se durant el 2021 i han d'adaptar-se
a les limitacions existents i futures. La convocatòria estableix uns temes
prioritaris per a rebre les ajudes, com que les propostes vagen a sostenir-se
en el temps; que els projectes generen noves fonts d’ingressos; que involucren una diversitat de comunitats incloent població aborigen, culturalment
i lingüísticament diverses i LGBTIQ+; o que encara no hi hagen rebut cap
ajuda municipal durant 202024.

Contribució / Valor
Inclusió:
●

Atenció preferent a projectes que inclouen agents culturals i públics tradicionalment exclosos en la producció i participació cultural de la ciutat.

Benestar i salut pública:
●

Investigar nous models per garantir l’accés a activitats culturals com a
dret de la ciutadania malgrat les limitacions existents i futures.

Recuperació econòmica:
●

Promoció de la competitivitat i la transformació del model de negoci de
les entitats culturals.

●

Atenció preferent a projectes a llarg termini i sostenibles en el temps.

23 https://www.cityofsydney.nsw.gov.au/cultural-support-funding/
cultural-sector-innovation-grants
24 Íbid.
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Canadian Festival
of Live Digital Art
(Canadà, 2019-2021)
Descripció
El Festival d’Art Digital en Viu (FOLDA) se celebra anualment des de 2018
per donar suport i difondre la creació teatral digital des de Kingston,
Ontario al Canadà. Els principals temes de l’edició de 2020 van ser la creació i l’experiència d’actuacions en directe en remot i la promoció de solucions creatives per a la situació d’emergència climàtica. L’organització del
festival està propulsada per una companyia independent (SpiderWebShow.
ca) però compta amb el suport de l’Ajuntament de Kingston i nombroses
organitzacions, incloent institucions públiques nacionals i regionals, una
escola d’art dramàtic i una universitat entre altres, a més de suport econòmic des del mecenatge i esponsorització privada25.

Detall
El festival és una incubadora de projectes d’art digital i escènic en viu,
presenta projectes en diferents fases i involucra l'audiència activament
per afegir millores en la següent fase, com el procés iteratiu del desenvolupament de programari i aplicacions. FOLDA presenta obres que necessiten
una primera prova d’audiència per continuar el seu desenvolupament,
d’altres que ja estan provades amb audiència però necessiten refinar algun
component experimental i altres obres llestes per a la seua estrena26.

Contribució / Valor
Inclusió:
●

Augment de la capacitat i públic dels formats artístics i creatius experimentals i marginals.

●

Inclusió dels públics i la seua opinió en el procés de creació i adaptació
d’obres artístiques.

Recuperació econòmica:
●

Suport a la innovació en la producció i exhibició cultural amb l’experimentació de temàtiques, formats i característiques adaptades per al
consum cultural en línia

25 https://www.folda.ca/about-us/
26 https://www.folda.ca/about-us/
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Valor Local: StageIn
(2020-2021)
Descripció
StageIn és una plataforma en línia valenciana que exhibeix, grava i edita
continguts de música i arts escèniques en viu amb un llenguatge cinematogràfic. El projecte està impulsat per representants dels festivals de Russafa
Escènica, el feCStival de Castelló i l’estudi de màrqueting digital Nectar
Estudio. Va començar a funcionar a finals de 202027.

Detall
Les obres es graven sense públic, en pla contraplà i amb càmeres integrades dins de l’espectacle per augmentar el valor afegit de visualitzar
arts escèniques en format gravat. StageIn serveix, d’una banda, a sales,
teatres, festivals, ajuntaments o companyies per posar el seu contingut
en línia, decidir els termes d’exhibició (gratuïtament o de lloguer) i fins
i tot crear un canal propi que recopile tots els continguts. D’altra banda,
el públic pot accedir als continguts gravats que compre durant 24 o 48
hores. Els continguts inclouen subtítols en castellà, anglès i valencià, a més
d’audiodescripcions28.

27 https://castellonplaza.com/NaceStageInelfuturoNetflixdelamsicaylasartesescnicas
28 https://www.stagein.tv/sobre-nosotros/
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Contribució / Valor
Inclusió:
●

Difusió de programació d’arts escèniques autòctona gravada amb criteris
de qualitat gratuïtament o a baix preu.

●

Accessibilitat a programació d’arts escèniques per part de públics amb
capacitats i necessitats diverses (per exemple, audiodescripcions), tradicionalment exclosos.

Benestar i salut pública:
●

Participació en activitats culturals i creatives que augmenten l’autoestima dels participants que no se senten apel·lats o no poden accedir
regularment a programació cultural.

Recuperació econòmica:
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●

Augment de la diversificació dels ingressos i drets d’explotació en la
cadena de valor de les arts escèniques més enllà de l’exhibició i les gires
presencials.

●

Reducció de la bretxa de continguts i especialització digital de les
empreses i organitzacions culturals de la Comunitat.
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Intermittents du Spectacle
(França, 1936-2021)
Descripció
França preveu un règim especial per a treballadors/es intermitents de
l’espectacle (IDS- Intermittents du spectacle) que abasta artistes, actors
i personal tècnic amb contractes temporals (no autònoms) de les arts
escèniques, el cinema, l’audiovisual (inclosa la radiodifusió), atraccions
culturals, l’enregistrament i publicació fonogràfica. El sistema contempla
compensacions per intermitents en recerca activa de treball que hagen
cotitzat almenys 507 hores en els últims 12 mesos, així com incentius per a
les empreses que els contracten29.

Detall
Hi ha un fons d’incentius per a empreses de l’espectacle per la contractació
d’intermitents per sobre del salari mínim, Fonpeps, per millorar les condicions laborals del sector30; una volta el contracte intermitent s’acaba, si
s’ha complert la cotització mínima d’hores, cada treballador pot cobrar una
compensació per desocupació durant 12 mesos, la quantitat varia segons el
salari percebut i el temps treballat31. L’administració també ha creat una
plataforma de servei públic per simplificar i facilitar la declaració d’ingressos i el pagament de les cotitzacions per intermitents de l’espectacle32.

29 https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/
fichiers-en-telechargement---dem/Notice%20-%20GUIDE%20INTERMITTENT%20-%20
Nov%2019.pdf
30 https://www.opale.asso.fr/article656.html
31 https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/
fichiers-en-telechargement---dem/Notice%20-%20GUIDE%20INTERMITTENT%20-%20
Nov%2019.pdf
32 https://www.guso.fr/information/accueil
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Contribució / Valor
Inclusió:
●

Reconeix el valor dels professionals intermitents de la cultura en les
indústries culturals i l’economia general, i redueix les bretxes salarials i la
precarietat respecte a altres formes d’ocupació dins i fora de la cultura.

Benestar i salut pública:
●

Garantir l’accés a la seguretat social i altes prestacions socials als treballador/es culturals més vulnerables quan es troben en situació d’atur
temporal.

Recuperació econòmica:
●
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Fomenta la contractació, la professionalització i l’ocupació a llarg termini
dels treballadors/es intermitents de la cultura, imprescindibles en la
cadena de valor de les indústries culturals.
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Valor local:
Territori en Concert
(2020)
Descripció
“Oh! La Cultura Tardor” va ser un programa de 32 concerts per 23 grups de
música en sales de concert de la Comunitat. Originalment va ser pensat per
l’Institut Valencià de Cultura com un tour amb públic, però les restriccions
d’aforament i la recomanació de Sanitat els va transformar en concerts a
porta tancada. Sota aquestes condicions de realització, es va contractar
la productora LOF Media, que produeix el programa de ràdio d’ À Punt
“Territori Sonor”, per gravar els concerts i retransmetre’ls a À Punt amb el
nom “Territori en Concert”33.

Detall
L’emissió de "Territori en Concert" a À Punt consta de 23 episodis, a més de
23 entrevistes en el programa de ràdio “Territori Sonor” amb els grups del
programa de la setmana. Cada nou episodi s’emet setmanalment: els divendres el programa de ràdio i els dissabtes a mitjanit el de televisió. El programa mostra una gran varietat de gèneres musicals i artistes en diferents
punts de la seua carrera musical per transmetre la diversitat i la qualitat
de les propostes musicals i les sales de concerts que hi ha a la Comunitat34.

Contribució / Valor
Inclusió:
●

Apropament i difusió màxima de continguts musicals autòctons i de qualitat, amb una gran diversitat de gèneres i a través de la televisió pública.

Benestar i salut pública:
●

Maximitzar l’impacte positiu de l’exposició a la música en viu malgrat les
limitacions a l’agrupament de persones en els interiors de les sales.

Recuperació econòmica:
●

Suport directe de gran part dels professionals del sector musical de la
cadena de valor que involucra les sales de música en viu (tècnics, gestors/programadors, representants, artistes, electricistes, transportistes…)
i el mitjà de radiodifusió (À Punt).

33 https://valenciaplaza.com/la-marca-territori-sonor-fagocita-parte-del-proyecto-musical-del-ivc
34 https://www.apuntmedia.es/programes/territori-en-concert/
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Culturebox
(França, 2020)
Descripció
El grup públic de televisió France Televisions va llançar l’1 de febrer de
2021 el canal efímer Culturebox mentre va perdurar el tancament de les
sales a França per la pandèmia35.

Detall
Amb una programació en obert i gratuïta, Culturebox emet a través de la
televisió terrestre i en línia. El canal emet exclusivament contingut cultural d’arxiu com concerts, òpera, espectacles de teatre, dansa, comèdia,
festivals i reportatges sobre museus, a més d’un espectacle inèdit cada
setmana36.

Contribució / Valor
Inclusió:
●

Apropament i difusió màxima de continguts culturals de producció
nacional a través de la televisió en obert.

●

Exposició i consum d’una major diversitat de formes i formats artístics a
gran part de la població que potser no hi havia consumit en viu.

Recuperació econòmica:
●

Promoció d’una gran diversitat d’espectacles i programacions culturals que incentiven el consum cultural presencial quan es tornen a
programar.

35 https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14633
36 https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
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3.2.
Polítiques
de transformació

Valor local: Cultura en peu d’igualtat
(2010-2020)
Descripció
El Consorci de Museus va presentar “Cultura en peu d’igualtat” el 2019, el
seu programa d’inclusió social a través de les arts en col·laboració amb l’Associació “In Art”. Aquest programa es va adoptar dins el programa d’Educació i Mediació del Consorci com accions a incorporar en l’àmbit escolar, en
centres ocupacionals i a través de diverses associacions37.

Detall
Es van realitzar 17 accions estructurades en 5 blocs, depenent dels diferents públics als quals anaven dirigides, totes elles impartides per artistes
(alguns amb diversitat funcional) en col·laboració amb els alumnes / es:
Educació, Literatura, Qualitat de vida, Comunicació musical, a més de la
convocatòria pública de creació artística “Lloc Comú”, produïda en col·laboració entre artistes per afavorir l’apoderament de les persones usuàries
de centres ocupacionals. Totes les accions estaven dirigides a públics de
diferents franges d’edat i amb diversitats funcionals. El projecte va comptar amb una xarxa de col·laboradors de més de 10 entitats i associacions i
al voltant de 90 centres ocupacionals on es va realitzar. En total, “Cultura
en peu d’igualtat” va tenir un pressupost de 100.000 €38.

Contribució / Valor
Inclusió:
●

Increment de la participació cultural de grups de població de característiques i capacitats molt diverses amb programes dissenyats específicament per a les seues necessitats.

Benestar i salut pública:
●

Participació en activitats culturals i creatives que augmenten l’autoestima dels participants que no es senten apel·lats o no poden accedir
regularment a programació cultural.

Recuperació econòmica:
●

Increment en l’ocupació d’artistes, mediadors/es i agents culturals amb
capacitats diverses.

37 https://www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen/prensa/el-programa-cultura-enpie-de-igualdad-del-consorci-de-museus-da-un-paso-mas-hacia-la-inclusion-y-la-igualdad-en-el-ambito-artistico/?lang=es
38 Íbid.
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Apropa Cultura
(Catalunya i Balears)
Descripció
"Apropa Cultura" és una xarxa i iniciativa oberta a la participació d’equipaments culturals que faciliten l’accés a la cultura a col·lectius socials
amb dificultats d’assistir a obres de teatre, exposicions o festivals culturals. Compta amb el suport i col·laboració de les principals institucions
públiques dels territoris on es realitza, Catalunya i Balears (Generalitat,
Ajuntament de Barcelona, Diputació Barcelona i Diputació de Girona,
PalmaCultura, etc.), a més d’ens privats com la Fundació “La Caixa" en les
dues regions i associacions de tercer i quart sector a Catalunya39.

Detall
La iniciativa agrupa els equipaments culturals que ofereixen entrades a un
preu màxim de 3 € per a entitats socials dirigides a persones en risc d’exclusió social o amb discapacitat. "Apropa Cultura" fa d’intermediària entre
les entitats socials i els equipaments. Les entitats gestionen la compra
d’entrades i avaluen l’activitat després d’assistir. "Apropa Cultura" promou
aquestes activitats a través de la seua pàgina web, així com formacions,
jornades i programació fora dels equipaments. La "Setmana Apropa "és un
esdeveniment especial on tots els equipaments que participen en "Apropa
Cultura" celebren activitats especials, inclouen sessions i tallers entre
entitats socials i els equipaments40. Al voltant de 2.000 centres i serveis
socials treballen en el programa i ofereixen més de 2.100 propostes
culturals41.

39 https://www.apropacultura.cat/
40 https://www.apropacultura.cat/ca/que-fem
41 https://www.apropacultura.cat/sites/default/files/ndp_4a_setmana_apropa_cultura.pdf
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Contribució / Valor
Inclusió:
●

Facilita la participació en cultura a grups socials en risc d’exclusió mitjançant la reducció de preus i la promoció directa de les activitats en les
diverses associacions i col·lectius socials que hi participen.

Benestar i salut pública:
●

Participació en activitats culturals de qualitat, gaudi de temps de lleure
en grup per part de públics típicament exclosos de la programació cultural (per exemple, obres no adaptades per a persones amb capacitats
diverses).

Recuperació econòmica:
●
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Increment d’audiències i públics que assisteixen a activitats culturals,
amb un impacte econòmic positiu en tota la cadena de valor.
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BBC Bitesize Daily Lessons
(Regne Unit)
Descripció
L a corporació pública de mitjans BBC va llançar l’abril de 2020 la plataforma virtual Bitesize Daily, amb contingut educatiu gratuït per aprendre
a casa dirigit a estudiants de primària, secundària i batxillerat. Es va crear
com un servei públic per a proporcionar una rutina d’aprenentatge mentre
les escoles romanien tancades en el primer confinament i encara continua
obert per revisar els temes o començar un nou període d’aprenentatge42.
Aquesta plataforma es suma a la ja existent BBC Teach, una iniciativa
multiplataforma amb materials de suport a l’ensenyament en escoles
i en la llar43.

Detall
BBC va treballar ràpidament a l’inici de la pandèmia al costat d’un equip de
200 professionals de l’educació i un elenc de famosos per crear materials
didàctics seguint el temari oficial dels col·legis al Regne Unit44. Mitjançant
el reproductor BBC iPlayer es van emetre 14 setmanes de materials per a
totes les assignatures corresponents a cada curs. Cada lliçó de 20 minuts
consistia en vídeos, animacions, activitats de pràctica, proves i jocs, amb
noves lliçons afegides diàriament.

Contribució / Valor
Inclusió:
●

Suport de l’ensenyament a distància amb materials d’aprenentatge atractius i útils per a grups d’estudiants en risc d’exclusió (falta de concentració, distraccions a casa…).

Benestar i salut pública:
●

Suport al tancament provisional de les escoles per disminuir els nivells
de contagis al país amb la intenció de reduir l’impacte negatiu en el
ritme de l’ensenyament curricular i del fracàs escolar.

Recuperació econòmica:
●

Augment de la capacitat de producció i dels valors dels sectors d’animació i els mitjans de comunicació regionals, tant per al sistema educatiu
com per si mateixos.

42 https://www.bbc.co.uk/bitesize/dailylessons
43 https://www.bbc.co.uk/teach
44 https://www.scotsman.com/education/bbc-bitesize-daily-lessons-schedule-famous-teachers-involved-and-how-access-home-learning-tool-online-2543694
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