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1. Introducció 
Un dels principals objectius que com a Sisena Tinència d'Alcaldia de Cultura, 

Educació, Ciència i Comunitat ens hem plantejat per a aquest mandat és 

l'enfortiment del vincle que hi ha entre aquests àmbits de l'activitat humana que 

descriuen la Tinència: cultura, art, coneixement, memòria, educació, ciència, 

innovació, participació, acció comunitària, interculturalitat... Aquesta Tinència 

d'Alcaldia no funciona com una simple acumulació d'unitats o competències 

amb poca o cap relació entre sí, sinó 

justament tot el contrari: volem que aquests 

diferents sectors interactuïn i es relacionin 

entre sí; que comparteixin objectius i resultats; 

que els uns i els altres s'influeixin, s'enriqueixin i 

es complementin; i que apareguin punts i 

espais de trobada entre les persones 

destinatàries i usuàries dels seus serveis. 

La manera de fer-ho possible és el treball transversal i coordinat de les diferents 

unitats i direccions que integren l'Àrea: l'Institut de Cultura, l'Institut Municipal 

d'Educació, les direccions d'Acció Comunitària, Educació, Innovació 

Democràtica i Democràcia Activa, els departaments de Ciència i Universitats i 

Interculturalitat i Pluralisme Religiós, els consorcis de Biblioteques i d'Educació, i la 

resta d'equipaments i fundacions culturals i científiques que d'una manera o altra 

s'hi relacionen. 

Fruit d'aquest treball coordinat n'han sorgit nous programes i iniciatives, que tenen 

una lògica de funcionament pròpia i diferenciada de l'estrictament organitzativa: 

la manera habitual d'explicar la feina que es fa des d'una organització ha estat, 

tradicionalment, la que ressegueix la seva estructura. Segueixen aquesta lògica 

les memòries anuals de funcionament o els balanços de mandat, que 

s'estructuren per àrees, direccions, serveis i unitats, cadascun amb els seus propis 

Un dels principals objectius és 
l’enfortiment del vincle que hi ha 
entre la cultura, l’art, el 
coneixement, la memòria, 
l’educació, la ciència, la 
innovació, la participació, 
l’acció comunitària, la 
interculturalitat… 
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programes. És una manera perfectament vàlida, lògica i molt racional, de 

presentar els resultats. 

Aquesta manera d'explicar el funcionament de les organitzacions, però, no 

encaixa del tot bé quan es tracta d'explicar programes transversals com els que 

es duen a terme des de la Tinència. 

És per això que hem elaborat aquesta 

Memòria de Programes Transversals, que 

pretén explicar les principals línies de treball 

que com a Tinència ens hem marcat en 

aquest mandat. Aquesta memòria fuig del "qui fa què" perquè entén que els 

objectius que perseguim els assolirem entre tots i totes, i no seran els resultats 

exclusius d'un institut, una direcció o un departament. Els programes transversals 

són el resultat de la confluència del treball dut a terme per tots els professionals 

que integren la Tinència, que esdevé així un element aglutinador i de referència 

comú. 

Certament, adoptar la transversalitat com a norma implica afegir una major 

complexitat als processos de treball; una major complexitat, però, que no hem 

d'entendre com una major complicació, sinó com a una major completesa. El 

treball transversal i coordinat entre àrees ens permet plantejar polítiques més 

perfeccionades i integrals, gràcies a la diversitat i complementarietat dels punts 

de vista i de les experiències dels seus professionals i de les seves persones 

usuàries. 

Aquesta transversalitat és possible precisament perquè el camp d'acció de la 

Sisena Tinència d'Alcaldia -els sectors cultural, educatiu, científic, de l'acció 

comunitària, de la participació i la innovació- ofereixen de manera natural 

multitud d'oportunitats per a la trobada i per a l'enriquiment mutu. Ja fa alguns 

anys que es van començar a posar en pràctica les primeres iniciatives que 

vinculaven l'educació i la pràctica artística; els resultats d'aquestes primeres 

Aquesta memòria pretén explicar 
les principals línies de treball que 
ens hem marcat. 
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experiències han estat el catalitzador de noves iniciatives que han anat sorgint 

posteriorment i que volem seguir estimulant: participació ciutadana i ciència; 

pluralisme religiós i educació; memòria històrica i innovació; acció comunitària i 

cultura... les combinacions possibles que contribueixin a la millora de la 

convivència i la qualitat de vida són moltes, i de ben segur que amb la creativitat, 

imaginació i energia dels equips implicats, anirem trobant aquelles iniciatives 

potencialment més transformadores. 

Aquesta memòria, doncs, agrupa i 

presenta els projectes i programes de 

les diferents unitats que integren la 

Tinència des d'una nova perspectiva. 

La primera és la que aplega els 

projectes relacionats amb la cultura i 

l'educació. Com s'ha dit més amunt, 

són dos àmbits estretament 

relacionats en què el treball 

cooperatiu es produeix des de fa 

temps i on les iniciatives estan més 

consolidades. Un segon grup de 

projectes són els que s'han concebut per incidir de manera directa i volguda en 

un territori, amb una especial rellevància de les zones més desfavorides o 

desateses. El tercer grup de projectes tenen a veure amb l'àmbit comunitari i 

posen en el centre els col·lectius i les persones destinatàries dels projectes i 

programes. El quart nivell és l'integrat per tots els programes que, des de diferents 

perspectives, posen la ciència i la innovació en el centre. I finalment, un cinquè 

àmbit són els projectes relacionats amb la governança, que pren tot el seu sentit 

justament en el context que estem definint, de societats complexes, 

interrelacionades i interdependents, en què la relació entre els governs i allò que 

s'anomena societat civil es produeix no ja des d'una concepció jeràrquica, sinó 

des d'una relació d'integració i cooperació. 
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2. Cultura i Educació 
Ja fa uns quants anys que des 

dels camps de la gestió cultural i 

de la pedagogia es fa recerca 

dels espais d'intersecció entre 

cultura i educació. A principis 

del segle XXI van començar a 

aparèixer a la ciutat projectes 

que incidien en la dimensió 

cultural de l'educació -o la 

dimensió educativa de la 

cultura-, segons com es miri: Experimentem amb l'Art, Cinema en Curs, Construint 

a la Sala, entre d'altres, van ser algunes d'aquestes iniciatives que posaven en 

contacte els dos mons i, de manera particular, situaven els infants i els 

adolescents en el centre. A nivell d'iniciatives municipals, En Residència, Tot 

Dansa, el Consell d'Innovació 

Pedagògica, o experiències 

promogudes des de l'àmbit europeu 

com els programes Tandem i Magnet. 

Posteriorment han estat diverses les 

iniciatives que han nascut per 

investigar en aquest espai de 

confluència, algunes de les quals impulsades des de l'Institut de Cultura, l'Institut 

d'Educació o alguns dels grans equipaments culturals de la ciutat. 

L'any 2019 l'Ajuntament de Barcelona presentava la Mesura de Govern "Cap a 

una política pública de cultura i educació", plantejada com el pas inicial en el 

desenvolupament d'una política pública transversal en els àmbits de la cultura i 

l'educació. La Mesura de Govern plantejava tres eixos de treball, amb la mirada 

La Fabra i Coats, plató de Cinema en curs. La Fabra i Coats, plató de Cinema en curs 

Programa artístic Tot Dansa 

https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/sites/default/files/mg_culturaeducacio_plaaccio_af.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/sites/default/files/mg_culturaeducacio_plaaccio_af.pdf
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posada en la promoció de la igualtat d'oportunitats a l'hora de participar en la 

vida cultural de la ciutat: l'acció en el context escolar i d'educació formal; el 

foment en els entorns no formals; i la dimensió educadora dels centres i projectes 

culturals. El sistema educatiu, per tant, esdevé la clau de volta que ha de 

possibilitar aquesta igualtat en l'accés a la 

cultura. Per assolir-ho, la Mesura de Govern 

establia uns objectius que, des d'aleshores, 

s'han anat assolint; entre d'altres: 

1. Desenvolupar una oferta cultural educativa equilibrada territorialment i 

dirigida a població de totes les edats i al llarg de tota la vida, establint 

itineraris de continuïtat tant en els contextos escolars, com fora del marc 

reglat i en l’àmbit comunitari. 

2. Connectar agents culturals i educatius, tot superant la segmentació 

institucional i competencial. 

3. Valorar els centres educatius com a generadors de coneixement, 

continguts i creacions, més enllà del seu rol de divulgadors i transmissors. I, al 

mateix temps, potenciar la dimensió educadora dels centres culturals i dels 

espais de creació de la ciutat. 

4. Reconèixer i impulsar el desenvolupament de pedagogies d’educació 

cultural i artística múltiples i heterogènies. 

A continuació es destaquen algunes iniciatives que des de l'Ajuntament s'estan 

duent a terme i que contribueixen a l'assoliment d'aquests objectius de caràcter 

general establerts en la Mesura de Govern. Alguns projectes ja existien amb 

anterioritat i s'ha treballat per ampliar-los i consolidar-los; alguns altres s'han 

concebut en execució dels continguts de la Mesura de Govern, per tal d'estendre 

els processos de connexió i intersecció cultura-educació al màxim nombre 

d'alumnes i al màxim nombre d'equipaments, tant culturals com educatius. Sense 

oblidar, en paral·lel, els diferents entorns informals i no formals, on també es vol 

reforçar aquesta relació entre cultura i educació, a través de diferents programes 

El sistema educatiu esdevé la clau 
de volta que possibilita la igualtat 
en l’accés a la cultura. 
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de suport, ajuts i bonificacions, programes d'itineraris i acompanyaments i el 

reforçament de les activitats culturals extraescolars i en el lleure. En aquest sentit 

pren una especial importància la rellevància que pot assumir el vessant 

comunitari. 

Tot dansa, per exemple, és un projecte educatiu, impulsat per l’IMEB, l’Institut del 

Teatre i el Mercat de les Flors, que al llarg de les seves 18 edicions ha tingut com a 

objectius principals el foment i la divulgació de la dansa contemporània com a 

eina formativa i educativa, entenent el treball artístic com a eina de creació, de 

cohesió social i de treball col·laboratiu adreçada als alumnes d'ESO i batxillerat. El 

procés creatiu dóna com a resultat la creació d'una coreografia (que en època 

Covid s'ha reconvertit en una creació videogràfica), però, més enllà d'això, 

suposa per als alumnes l'oportunitat d'experimentar i expressar-se, de connectar 

amb nous llenguatges i, en definitiva, de viure una nova experiència vital a través 

de la pràctica artística. Aquest any s'ha incrementat fins a 12 el nombre de 

centres educatius participants i el nombre de ballarins implicats també ha 

augmentat. 

L'IMEB i el Teatre Lliure treballen conjuntament en dues altres iniciatives que 

imbriquen les arts escèniques, i en concret el teatre, amb els itineraris educatius. 

Escena Pilot és un nou projecte nascut el curs 2019-2020, que a través de la 

pràctica teatral a l’aula, persegueix la familiarització del públic adolescent amb 

el llenguatge escènic, el desenvolupament de la seva creativitat i autoestima, i, 

addicionalment, desvetllar vocacions teatrals i fomentar la innovació docent. En 

aquest cas, la creació col·lectiva va més enllà d'un únic centre educatiu, i 

Mercat de les Flors 

https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/tot-dansa
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/escena-pilot
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implica tots els centres participants en el projecte en un únic espectacle teatral. 

En la primera experiència del projecte, hi han participat tres instituts de la ciutat, 

34 alumnes i 13 professors; en la segona edició, corresponent al curs 2020-21, hi 

van prendre part 5 docents i 75 nois i noies de quatre centres (INS Milà i Fontanals, 

INS Vila de Gràcia, INS Barri Besòs i INS Coves d'en Cimany). Malgrat les restriccions 

imposades per la pandèmia, el projecte va generar un espectacle que es va 

poder veure al Teatre Lliure de Gràcia.  

Un altre projecte és '+Escena', adreçat als centres públics d’ESO i batxillerat que 

fan teatre dins el seu horari lectiu o extralectiu, i que incorpora formacions 

puntuals en disciplines i en oficis teatrals, tant per a l'alumnat com per al 

professorat. Es desenvolupa a la Fabra i Coats, i enguany compta amb la 

participació de 12 grups teatrals, amb un total de 170 nois i noies. 

Ara bé, si hi ha un projecte paradigmàtic en el camp de la cultura i l'educació, 

aquest és, sens dubte, EN 

RESiDÈNCIA. Ideat en cooperació 

amb l'Associació A Bao A Qu, es 

tracta d'un projecte desenvolupat 

per l'ICUB i el Consorci d'Educació 

de Barcelona, que introdueix la 

creació contemporània als 

centres públics d’educació 

secundària a través del contacte 

directe i continuat d’un creador 

amb els estudiants.  

El projecte proposa als artistes que concebin una obra específicament pensada 

per ser duta a terme juntament amb un grup d’estudiants d’ESO, al llarg de tot el 

curs i dins l’horari lectiu, tot convertint els instituts en espais per a la cultura, l'art i el 

pensament, i espais per a l'experimentació i la innovació artístiques. Els creadors, 

doncs, intervenen en els instituts com a autors, desenvolupant una obra pròpia, i 

Arnau Sala · En RESiDÈNCIA 

https://www.barcelona.cat/fabraicoats/ca/noticia/la-fabra-acull-la-mostra-final-del-projecte-educatiu-escena
https://www.enresidencia.org/ca
https://www.enresidencia.org/ca


 

 
 

Sisena Tinència d’Alcaldia 
Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat · Memòria de Programes Transversals 2020-2021 

 

 10 

comptant amb la participació, el diàleg i el contacte directe amb els 

adolescents i els docents. Una de les singularitats del projecte és la seva 

interdisciplinarietat: en les 12 edicions dutes a terme fins ara, hi han participat 

artistes plàstics i visuals, músics, directores de cinema, poetes, coreògrafes o 

directors de teatre, entre molts altres llenguatges. En correlació a aquest fet, el 

projecte se sustenta en la participació de mediadors, que s'encarreguen de la 

gestió global de cada residència en tota la seva complexitat, i per tant, en les 

dimensions artística, educativa, relacional i productiva. Els equips de mediació 

estan composats per entitats específicament orientades a les interseccions entre 

educació i cultura, però també pels equips educatius de museus i d’equipaments 

culturals, fàbriques de creació i espais independents: A Bao A Qu, Mercat de les 

Flors, El Graner, la Sala Beckett, l'Espai 13 de la Fundació Miró, el MNAC, la 

cooperativa de gestió cultural L'Afluent, l'Antic Teatre, la Central del Circ, el 

MACBA, Experimentem amb l'Art, La Caldera, La Poderosa, el Teatre Lliure, el Born 

Centre de Cultura i Memòria i la plataforma Transductores. 

 

Precisament La trama (Transductores), va conduir el 2020 el programa ‘Cultura, 

educació i territori’ a la Fabra i Coats en una aproximació alternativa a les 

exposicions. Es van organitzar diverses accions i processos, com una sèrie de 

visites experimentals amb els joves del projecte Horogarai, acompanyats per La 

Selva, un taller de trap i reggaeton amb Ricardo Pérez-Hita al voltant de l’obra de 

Wendelein van Oldenborgh, i un grup de treball amb antigues treballadores de la 

Nou programa de cultura, educació i territori del Centre d'Art 
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Fabra i Coats, un projecte de llarg recorregut per tal de donar veu a les històries i 

memòries de les dones que van treballar a la Fabra i Coats. 

Una altra iniciativa liderada per 

l'IMEB, en aquest cas com a 

titular de les Escoles Municipals 

de Música, presents a cinc 

Districtes de la ciutat, és la 

reorientació que s'està donant 

a aquests equipaments: a 

banda de plantejar un 

enfocament pedagògic més 

pluridisciplinari, s'ha apostat per 

què desenvolupin un paper important en el reequilibri territorial de l’oferta 

d'ensenyaments musicals, a través d'una major col·laboració de les escoles 

municipals de música amb els centres educatius del territori, amb noves línies de 

creació i pràctica artística comunitària.  

Les Biblioteques de Barcelona compten amb els Plans de Formació que es 

concreten en el programa de visites escolars. Són itineraris pensats per a cada 

etapa educativa, amb propostes per als grups classe que van adaptant-se a les 

necessitats formatives de cada curs. Els objectius principals d’aquestes visites són 

l’aprenentatge de l’ús dels diferents serveis que ofereix la biblioteca, la cerca 

d’informació veraç i contrastada i la promoció del gust per la lectura. Estan 

incloses dins el Programa d'activitats escolars (PAE) de l’IMEB. 

Un altre dels serveis que s’ofereix als centres educatius és el préstec de lots de 

documents. S'elaboren guies de lectura temàtiques i de novetats i s'ofereix un 

ampli programa d'activitats de promoció de la lectura en horari extraescolar 

(narradors de contes per als més petits, tallers de creació i formació en eines 

digitals, clubs de lectura infantils i juvenils, etc.) 

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (Ajuntament de 
Barcelona) és en aquest moment titular de cinc escoles de 

música al servei de la ciutadania 

https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/ensenyaments-musicals
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/ensenyaments-musicals
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/visites-escolars
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/lots-de-documents
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/lots-de-documents
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/taxonomy/term/905/
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Les Biblioteques de Barcelona també 

desenvolupen programes com A 

l’estiu Barcelona t’acull i els 

Bibliocasals, per atendre les 

necessitats formatives i d’oci d’infants i 

joves en situació de vulnerabilitat 

quan els centres educatius estan en 

període de vacances. 

A nivell organitzatiu, aquesta voluntat de treball interseccional en els àmbits de la 

cultura i l'educació s'ha materialitzat al llarg del mandat en la creació de dues 

noves direccions transversals entre l'ICUB, l'IMEB i l'Àrea de Cultura, Educació, 

Ciència i Comunitat. Es tracta de les direccions de Cultura i Educació als Barris i 

d'Educació. Aquesta aliança ja va començar a donar els seus fruits l'any 2020, en 

què l'àmbit de Cultura i Educació va incorporar-se a la convocatòria general de 

subvencions amb tres programes diferents, als quals van presentar-s'hi 160 

projecte. 

Més recentment, la Mesura de Govern de Drets Culturals, elaborada per l'ICUB i 

presentada l'any 2021, coincideix amb algunes de les línies encetades per la 

Mesura de Govern de l'any 2019 sobre polítiques públiques de cultura i educació, 

i hi aprofundeix un grau més. 

Bibliocasal. Nova programació lúdica i creativa per a 
nens i adolescents durant l’estiu. 

Barcelona impulsa el pla ‘Fem Cultura’ per garantir els drets culturals de la ciutadania 

https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/noticia/barcelona-tacull-una-eina-per-facilitar-el-reagrupament-familiar_388158
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/noticia/barcelona-tacull-una-eina-per-facilitar-el-reagrupament-familiar_388158
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/noticia/bibliocasal-a-7-biblioteques-amb-el-pla-de-barris_1082841
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/sites/default/files/pla_drets_culturals_mesura_pautes_v19.pdf
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Així, entre els projectes que presenta, s'hi troba la prova pilot de Temps d'art als 

centres educatius d'una unitat de referència (en aquest cas la de La Pau-

Verneda), prevista al Pla d'Acció Municipal (PAM) per al present mandat, i que 

neix amb la voluntat de promoure processos de pràctica i creació artística 

interdisciplinaris dins l'horari lectiu, per tal d'ampliar la dedicació horària dels 

alumnes envers les pràctiques artístiques.  

Així mateix, a través d'aquest programa es preveu ampliar a tots els instituts 

públics de la ciutat els programes EN RESiDÈNCIA, Tot Dansa i Escena Pilot, i 

impulsar el programa Acompanyaments i vinculacions als instituts que compten 

amb batxillerats d'arts escèniques i arts visuals. Aquest programa relacionarà els 

alumnes amb els equipaments i esdeveniments culturals de la ciutat per ajudar-los 

a completar la seva formació. 

El Pla, però, va més enllà de la visió acadèmica de l'educació i també planteja 

programes educatius en els nivells informals i no formals, un entorn en què l'acció 

municipal es centrarà en donar suport a entitats i equipaments i ajudes a les 

famílies per tal de promoure les activitats extraescolars artístiques i culturals, en 

especial en aquells barris amb un major dèficit d'oferta en ensenyaments artístics. 

Aquesta activitat s'emmarcaria en el programa d'activitats extraescolars de 

caràcter artístic i científic-tecnològic. Així mateix, es procurarà ampliar el nombre 

d'escoles municipals de música i arts, i es promoure que equipaments de 

proximitat com ara centres cívics, casals de barri i casals de jove treballin en la 

promoció de les pràctiques culturals des de la seva escala comunitària. 

Un altre àmbit de treball és el relatiu a la 

dimensió educativa dels centres culturals 

de ciutat; de la mateixa manera que, com 

acabem de veure, es promouran els 

programes que incideixen en la vessant 

cultural dels centres educatius, també es 

Ampliem espais a les escoles 
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treballarà, de manera complementària, per tal de promoure i reforçar la vocació 

educativa que indubtablement tenen els centres i equipaments culturals. Això 

implica, en primer terme, transformar els models i els equips dels programes 

educatius dels centres culturals, tot promovent la seva centralitat i el seu 

reconeixement, a fi d'assolir una major implicació dels mateixos centres; a un altre 

nivell, aquest objectiu es veurà recolzat amb la creació de programes estables 

que connectin els centres culturals amb els centres educatius del seu entorn. Un 

bon exemple és el programa Connexions, creat el curs 2020-21 en el marc de 

l'"Ampliem espais a les escoles". A través d'aquest programa, un total de 41 

equipaments culturals han permès ampliar els espais del mateix nombre d'escoles. 

També des de l'àmbit del Patrimoni Cultural s'han posat en marxa iniciatives per 

reforçar la relació entre escoles i museus i afavorir l'intercanvi i la interacció entre 

els professionals dels dos àmbits. En aquest sentit, la Direcció de Memòria, Història i 

Patrimoni, en coordinació amb el Consorci d’Educació de Barcelona, va posar en 

marxa el curs 2018-19 el programa ‘Patrimonia’m. Col·leccions’ amb l’objectiu de 

desenvolupar projectes educatius a partir d’una relació de llarga durada entre 

escoles i museus i afavorir la cohesió social, l’esperit crític i l’empatia. Adreçat al 

cicle superior de primària i primer cicle d’ESO, en l’edició 2020-21 s’hi van 

involucrar cinc centres patrimonials, tres instituts i dues escoles. Per al curs 2021-22, 

es preveu el desenvolupament de 10 projectes, doblant així el nombre 

d’iniciatives en marxa. 

També és convenient assenyalar la creació, el mes de maig de 2021, de la Taula 

Educació i Museus, un espai de reflexió al voltant dels programes d'educació 

formal i no formal dels museus. La seva consolidació com a espai de reflexió 

permanent s'integra en la vuitena mesura del Pla de drets Culturals de Barcelona. 

Encara en l'àmbit dels museus, una altra iniciativa transversal ha estat el cicle 

Museus (Im)possibles, impulsat des de l’Espai Avinyó, amb l'objectiu de generar 

espais pedagògics i de reflexió en clau intercultural entre artistes, professionals i 

personal tècnic vinculat a la creació artística i la gestió cultural de la ciutat, per 
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tal de repensar i ampliar, conjuntament, la mirada en relació amb als imaginaris 

occidentals sobre la diversitat cultural presents en les propostes expositives que 

ofereixen, sales, centres culturals, equipaments de proximitat i museus de la ciutat.  

Les Biblioteques de Barcelona (40 equipaments en total, amb més de 6,5 milions 

de visites anuals) esdevenen el principal equipament cultural de proximitat i són 

un agent clau en el desplegament de les polítiques culturals i educatives als 

barris, a banda de jugar un paper absolutament fonamental en la promoció de 

la cohesió social i el desenvolupament de les persones en igualtat d'oportunitats. 

El Consorci de Biblioteques de Barcelona està treballant en el seu nou Pla director 

2030, que definirà el nou model de servei de biblioteca pública a la ciutat, sobre 

la base de quatre eixos: cultura i educació, promoció de la lectura, equitat i 

cohesió social, i coneixement i innovació. En aquest sentit, el Pla impulsarà, des de 

diversos nivells i a través de diversos programes, el treball coordinat i de 

cooperació amb els centres educatius, tot donant suport a les biblioteques 

escolars i desenvolupant programes de suport a la lectura en els centres escolars. 

Biblioteca Jaume Fuster · Districte de Gràcia 
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També s'impulsaran, en totes les biblioteques, plans educatius i de formació, 

projectes culturals comunitaris i de tipus familiar.  

Com dèiem a l'inici d'aquest apartat, també des de l'àmbit de l'acció 

comunitària s'han anat incorporant eines i principis al sistema de cultura i 

educació. El Pla de Barris ha estat el marc en el qual s'ha implementat, en més de 

30 escoles i instituts de la ciutat, 

el programa educatiu i cultural 

Caixa d'Eines. Es tracta d'un 

programa transversal impulsat 

per Pla de Barris i l’Institut de 

Cultura de Barcelona, que es va 

centrar als barris de la Verneda i 

La Pau, Besòs-Maresme, Baró de 

Viver-Bon Pastor, Roquetes, 

Trinitat Vella i la Marina.  

El projecte consisteix en el desenvolupament, per part dels centres, de projectes 

culturals singulars en els camps de la música, el circ, les arts escèniques i 

audiovisuals o la ràdio. D’aquesta manera, les escoles i instituts dels barris que 

participen en el programa Pla de Barris esdevenen nous pols culturals. En paral·lel 

al programa, les sales d'actes de diversos centres educatius de zones mancades 

d'equipaments van adequar-se per poder funcionar com a espais de 

programació artística fora de l'horari lectiu. 

De la mateixa manera, alguns centres educatius s'han singularitzat a partir d’un 

eix cultural central que es desplega a totes les etapes i nivells educatius, com ara 

l’audiovisual en el cas de l’Institut Escola Trinitat Nova, la música en el cas de 

l’Institut Escola El til·ler o la ciència i la tecnologia en el cas de l’Institut Escola Rec. 

En una línia similar i també en el marc del Pla de Barris, el programa EducArts 

iniciat el 2017-2018 va seguir el seu curs. Amb el suport de l’ICUB, el CEB i l’IMEB, 

Caixa d'Eines · Pla de Barris 

https://www.youtube.com/watch?v=HulzqaC2was
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tenia també el propòsit d’apropar i potenciar les arts en l’àmbit escolar dels 

centres de la Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona). En el seu cas, 

però, també va impartir-se formació al professorat dels centres educatius en 

matèria d’educació artística i l’equip d’EducArts va incorporar-se a l’estructura 

organitzativa i als espais de treball dels centres educatius. El programa partia d’un 

enfocament “whole-school” pel qual totes les activitats s’oferien a tots els cursos 

de cada escola. 

Finalment, i pel que fa a l’àmbit de la cultura popular, l’any 2019 es van 

consolidar dos projectes educatius lingüístic-musicals amb la voluntat de treballar 

diferents aspectes del currículum. Corrandescola –iniciat el curs 2015-16– va 

comptar amb la participació de més de 700 alumnes procedents de 18 escoles 

de la ciutat, mentre que Improversem –endegat el 2017-2018 i adreçat a alumnes 

d’ESO–, pretenia innovar mitjançant la glosa (cançó improvisada) i el rap sobre 

un tema d’interès. El curs 2020-2021 tots dos programes van mantenir-se en format 

online a causa de la pandèmia. 

Així mateix, altres direccions i departaments de l'Àrea de Cultura, Educació, 

Ciència i Comunitat també treballen de manera transversal en l'àmbit educatiu. 

L'Oficina d'Afers Religiosos, que es coordina des del departament 

d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós, organitza des de l'any 2008 activitats 

pedagògiques dirigides a centres escolars. En destaquen els tallers i les visites a 

centres de culte que realitza l’alumnat de secundària, així com l'organització de 

cicles i jornades amb l'objectiu de donar a conèixer la diversitat religiosa de la 

ciutat, sovint amb la col·laboració d'institucions culturals com Biblioteques de 

Barcelona (cicle "El Virus dels Sentits"), El Born Centre de Cultura i Memòria 

(jornades "Dissentir la Història. Memòries decolonials, memòries insubmises"), el 

Reial Monestir Santa Maria de Pedralbes (jornades "Fe(r) i Dones") o el Centre Cívic 

El Sortidor (cicle "Absències, les morts viscudes i les morts que han de venir"). 
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Des del mateix departament, i en col·laboració amb el Col·lectiu Antiracista AICE, 

un grup de cinc joves amb bagatges migratoris i contextos culturals diversos que 

van fer la seva escolarització al sistema educatiu català, s'ha impulsat un fanzine 

que planteja qüestions entorn de l’educació intercultural.  

Per la seva banda, la direcció d'Innovació Democràtica ha impulsat el projecte 

Decidim als Instituts. Aquest projecte consisteix en la utilització de la plataforma 

Decidim com a eina pedagògica i d’aprenentatge, tant en tecnologia, com en 

democràcia. Concretament, alumnes de 3er d’ESO aprenen l’administració de la 

plataforma Decidim per desenvolupar processos de participació reals als seus 

instituts, de manera que s’aborden un seguit d’aspectes que repercuteixen en la 

democràcia del centre i en tota la comunitat educativa. El projecte ha finalitzat 

el juny de 2021 i s’ha posat en marxa a tres instituts: l'Institut-Escola Eixample, 

l'Institut Bernat Metge i l'Institut Teresa Pàmies.  

 

  

Decidim.Barcelona: plataforma digital de participació de l'Ajuntament de Barcelona per 
construir una ciutat més democràtica 
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3. Territori 
Un segon àmbit en el qual es plasma el treball transversal que es duu a terme des 

de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat és el de la territorialització 

dels projectes i els programes. Tota política pública acaba incidint en un territori i 

en uns col·lectius determinats, i per aquesta 

raó és important tenir en compte quins són els 

territoris més desfavorits de la ciutat, o 

identificar quins són els barris i les zones amb 

majors carències, per tal de dirigir-hi l'acció 

de govern de manera precisa i detallada.  

Un dels principals reptes que les ciutats han d'afrontar és el de l'augment de les 

desigualtats socials. Les causes d'aquestes desigualtats són molt diverses i la seva 

solució és terriblement complexa; no obstant això, els governs locals han de 

treballar per revertir aquesta situació, tenint en compte que la seva capacitat 

d'acció és limitada però al mateix temps és la que coneix millor la realitat. 

L'impacte social i econòmic de la pandèmia provocada per la Covid-19 exigeix 

de manera encara més urgent que tots els nivells de govern, començant pels 

locals, encarin la lluita contra les desigualtats de manera decidida i prioritària. 

Així, per exemple, i pel que fa a l'ICUB, es planteja una proposta que defineixi una 

nova lògica de relacions i treball compartit entre ICUB i Districtes, que reforci la 

intenció territorial i de proximitat dels programes desenvolupats des de l’ICUB. La 

instauració d’una nova cultura organitzativa que advoqui per la transversalitat, la 

cooperació i la complementarietat entre l’ICUB i els Districtes ha d’implicar totes 

les direccions de l’Institut de Cultura: només així podrà aplicar-se una política 

cultural que combini la lògica de ciutat i alhora contempli les especificitats de 

cada districte i territori. 

És important tenir en compte 
quins són els territoris més 
defavorits de la ciutat i  
identificar quins són els barris i les 
zones amb majors carències. 
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Ja fa molts anys que Barcelona duu a terme un treball de redistribució territorial 

en tots els àmbits, des de la millora de l'espai públic a la dotació de serveis públics 

i equipaments culturals, educatius o sanitaris, que han permès crear noves 

centralitats en tots els barris de la ciutat. No obstant això, el repte és majúscul i 

exigeix seguir-hi treballant per retallar les diferències que, revelen els indicadors, 

encara hi ha entre els diferents barris de la ciutat. 

En paral·lel a aquest objectiu d'equilibrar les condicions de vida entre tots els 

barris, la territorialització té un segon vessant que té a veure amb l'escala regional, 

i que és la dimensió real de la ciutat. 

L'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat ha assumit aquesta doble 

exigència i a través dels ens que l'integren ha dissenyat diverses iniciatives 

enfocades a l'assoliment d'aquests objectius de reequilibri territorial, molt sovint en 

un treball coordinat amb altres agents. 

Aquesta aposta per la territorialització ja es posa de manifest a nivell organitzatiu. 

La nova direcció transversal de Cultura i Educació als Barris té una clara vocació 

de treball territorial, amb la mirada posada en aspectes com la coordinació de la 

xarxa de Centres Cívics, el 

programa Cultura Viva o la definició 

de criteris comuns en allò que fa 

referència a l'art urbà. La nova 

Direcció d'Educació, per la seva 

banda, també ha nascut amb 

l'encàrrec de desenvolupar una 

nova estratègia de coordinació 

territorial, en coordinació amb l'ICUB 

i l'IMEB.  

 

Cultura Viva · Música al carrer 
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La Direcció de Serveis d'Acció Comunitària també segueix el camí de 

territorialització iniciat per la Direcció de Democràcia Activa; aquesta 

territorialització implica que tots els Districtes tinguin un referent tècnic de la 

Direcció, amb l'objectiu de tenir una major presència al territori. Aconseguir que 

aquesta descentralització arribi a les estructures i al treball ordinari dels Districtes 

permetrà aconseguir molta precisió a la feina que es fa des de l'Àrea, més 

enfocada al plantejament de criteris generals i objectius genèrics. 

 

La Direcció de Serveis d'Acció Comunitària treballa amb la convicció que els 

equipaments de proximitat -en el seu cas, els Casals de Barri-, guanyaran 

protagonisme com a referents d’impuls de l’acció comunitària als barris, de 

manera que serà necessari reforçar la implicació i la presència de la Direcció a 

través de projectes coordinats amb els Districtes i les diferents àrees responsables 

d’equipaments. Els plans i processos de desenvolupament comunitari que es 

distribueixen per tota la ciutat, per la seva banda, compten amb una 

convocatòria pròpia de subvencions, que permet fer-ne un seguiment acurat, així 

com un espai de treball amb tècnics municipals i entitats gestores que treballen 

també amb una lògica transversal. 

Possiblement és a nivell cultural on aquesta estratègia de territorialització té un 

major recorregut. El Pla de Drets Culturals compta entre els seus principis el de 

descentralització i noves centralitats, per tal de donar valor a la proximitat i com a 

instrument per a la distribució de l'oferta cultural per tota la ciutat. Així, s'aposta 

per dur la cultura als barris com a exercici del dret a les pràctiques culturals, i en 
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aquest sentit els centres cívics -a través del desplegament del Pla de centres 

cívics 2020-2023 hi jugaran un paper determinant.  

Des de l'any 2017, el programa Barcelona Districte Cultural ofereix, ara ja a una 

trentena d'equipaments de proximitat (centres cívics, casals de barri i escoles i 

instituts), una programació cultural professional, heterogènia i gratuïta, de música, 

teatre, dansa, circ i audiovisuals. A aquesta oferta s'hi afegeix el programa 

Pantalla Barcelona, que, tot seguint la mateixa lògica, duu cinema a la fresca a 

diferents equipaments dels barris durant les setmanes d'estiu, així com projeccions 

als instituts acompanyades de debats, tant sobre el contingut del film projectat 

com sobre el ventall de possibles itineraris laborals relacionats amb la producció i 

realització audiovisual. 

 

Pla de Drets Culturals de Barcelona 

https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca
https://www.barcelona.cat/pantallabarcelona/ca/que-es-pantalla-barcelona
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Clubs de lectura 2021-2022 

Les Biblioteques de Barcelona compten amb una programació cultural fortament 

arrelada al territori, amb una trajectòria de més de 20 anys, dirigida a tots els 

públics de totes les edats. A més de la programació infantil que hem referenciat 

en l’apartat de Cultura i Educació, compta amb una extensa programació 

cultural per a adults: L’Aventura de Llegir recull totes les propostes vinculades 

amb la literatura i la lectura, com ara els cicles de presentació de novetats amb 

la presència dels autors Parlem amb..., els Itineraris Literaris per la ciutat, o els clubs 

de Lectura, un dels programes més consolidats de les biblioteques, que ara 

també compten amb una versió 

virtual que permet arribar a nous 

públics amb dificultats de 

desplaçament. A més les 

biblioteques participen en totes les 

activitats literàries que proposa la 

ciutat: Món Llibre, BCNegra, 

Barcelona Poesia, etc. 

Per la seva banda, el nou programa Temporals ofereix un circuit d'exposicions i 

arts visuals que en la seva primera edició es desplega a un total de 12 centres 

cívics. 

Més enllà dels equipaments, aquesta línia de treball d'afavorir l'accés a la cultura i 

la participació cultural té també una clara i directa relació amb l'espai públic. 

Com és ben sabut, una de les actuacions més ambicioses que com a Ajuntament 

es duen a terme en l'espai públic és el projecte de superilles; en aquest context, 

estem treballant en el desenvolupament de mesures i intervencions culturals en 

aquests espais: institucionalitzar l'ús cultural d'aquestes noves estructures urbanes 

que són les superilles, afavorint-hi la creació i representació de programacions 

culturals, ja sigui de manera efímera o consolidada. El desenvolupament d'un 

urbanisme municipal amb perspectiva cultural, doncs, és un repte que cal 

repensar i posar en pràctica, una vegada que hem superat el paradigma dels 

https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/cicles-tem%C3%A0tics-2
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/cicles-tem%C3%A0tics-2
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/clubs-de-lectura
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/clubs-de-lectura


 

 
 

Sisena Tinència d’Alcaldia 
Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat · Memòria de Programes Transversals 2020-2021 

 

 24 

grans equipaments culturals. En aquesta reflexió s'hi inclou la regulació a les 

expressions artístiques que es produeixen en l'espai públic: la música al carrer (i 

altres arts escèniques: el teatre, la dansa, el circ..), l'art públic, i el desbordament 

de l'espai físic dels equipaments culturals. es tracta, en definitiva, de que la 

cultura trobi els ciutadans i els ciutadans trobin la cultura. 

Un altre projecte clarament transversal lligat 

amb aquesta dimensió territorial és el Pla de 

Barris, que treballa per reduir les desigualtats 

entre els barris de la ciutat a través 

d'actuacions multidisciplinars que van des 

d'intervencions urbanístiques en l'espai públic 

a programes d'actuació social, habitatge, 

emergència climàtica o impuls econòmic. El 

Pla inclou com un àmbit d'actuació més la 

dimensió cultural i educativa, amb diversos 

programes dissenyats ad hoc per a 

cadascun dels barris beneficiaris del Pla, que en general persegueixen garantir la 

igualtat d'oportunitats a les activitats culturals, educatives i de lleure, amb una 

mirada especialment atenta als col·lectius de gent gran i joves. 

Tanmateix, un altre dels principis rectors del Pla de Drets Culturals és el 

reconeixement del que anomena "cultura metropolitana", i que esdevé l'altra 

cara de la territorialització. Si fins ara hem parlat de la descentralització en termes 

de dur la cultura als barris, la mateixa lògica ens duu a fer un salt d'escala cap a 

la realitat metropolitana. D'aquesta manera, el Pla es proposa acompanyar la 

dinàmica real -la ciutat que funciona en base a la regió metropolitana- d'una 

política cultural intermunicipal conjunta. El projecte Manifesta 2024, la Quinzena 

Metropolitana de Dansa o la Nit dels Museus són alguns exemples d'aquest camí 

que ens proposem seguir explorant. 

https://pladebarris.barcelona/ca
https://pladebarris.barcelona/ca
https://manifesta.org/
https://www.dansametropolitana.cat/ca
https://www.dansametropolitana.cat/ca
https://www.barcelona.cat/lanitdelsmuseus/#subintro
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El Cicle de Cultura Popular als Ateneus, creat el 2018, camina en aquesta mateixa 

direcció. Per primera vegada, programa actuacions d’entitats de l’àrea 

metropolitana (Rubí, Mollet del Vallès, el Prat de Llobregat, Cerdanyola del Vallès) 

que se sumen a les associacions i colles locals. 

Pel que fa a les beques “Premis Barcelona 2020”, val a dir que tot i no tenir 

governança metropolitana, han beneficiat artistes, creadors i persones vinculades 

al teixit cultural també en l’àmbit metropolità. Recordem que les beques 

s’emmarquen en el tercer 

paquet de mesures per donar 

suport al teixit cultural, educatiu 

i científic davant les dificultats 

derivades de la pandèmia, i 

que un 86% de les atorgades 

van correspondre a l’àmbit de 

la cultura, mentre que la resta 

van repartir-se entre ciència i 

educació. 

Per acabar amb l'apartat de la territorialització cultural, un cop ens hem referit a 

l'escala dels barris i a l'escala de la ciutat metropolitana, convé fer un breu 

esment a una tercera dimensió en la que treballem, que és la projecció 

internacional de l'activitat cultural de la ciutat. En aquest sentit, el treball que es 

duu a terme a través de xarxes diverses (CGLU, WCCF, C40...), la participació en 

coproduccions internacionals, la presència de la ciutat en fires, mercats, festivals 

o certàmens i el suport als projectes que tenen o poden arribar a tenir repercussió 

internacional s'han convertit en una altra de les prioritats dels equips de l'Àrea, 

amb l'ICUB al capdavant. 

En el camp de l'educació, l'IMEB també està desenvolupant diverses iniciatives 

amb un impacte directe en el territori. No en va, una de les noves direccions 

transversals creades en aquest mandat és la Direcció de Ciutat Educadora i 

https://www.ateneus.cat/2021/09/22/el-proper-2-doctubre-comenca-el-cicle-de-cultura-popular-als-ateneus/
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Ciutat jugable 

Cultura als Barris, que té com a finalitat l’impuls, el disseny i l’execució de 

programes de promoció i difusió de la cultura de proximitat, i la seva interrelació 

amb l’educació, a través de programes propis i en coordinació amb el Consorci 

d’Educació, els Districtes i la resta d’agents que intervenen al territori. 

D'entre tots aquests programes, en destaca Barcelona Ciutat Educadora, que 

precisament està fent una aposta per materialitzar la ciutat educadora des dels 

barris, potenciant un ecosistema educador entre els equipaments de proximitat, 

l’espai públic, les escoles i la comunitat. En aquest ecosistema interconnectat, els 

barris es configuren com a elements clau on es teixeixen els vincles entre els 

centres escolars i el seu entorn; uns vincles que possibiliten fomentar l’educació 

més enllà de les aules. Per fer-ho possible es treballa a partir de tres eixos: 

• El foment de les activitats als barris, amb una bona oferta de propostes 

extraescolars assequibles i inclusives. 

• La millora dels entorns escolars i la seva connexió amb equipaments i serveis 

de proximitat: en aquest eix destaquen els programes Protegim les escoles, 

que recull l'experiència de 14 anys del programa Camins escolars, i que 

treballa en la transformació dels entorns dels centres escolars per convertir-

los en espais més segurs i amables, i Connexions, que connecta escoles i 

instituts en horari lectiu amb equipaments de proximitat, amb la finalitat de 

dur a terme un projecte comú i potenciar una aliança entre ells. 

• La ciutat jugable, un 

programa enfocat a millorar, 

diversificar i fer més 

accessibles les oportunitats 

de joc i l’activitat física a 

l’espai públic, i on l'IMEB, 

Ciutat Educadora i el 

Consorci d'Educació 

https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/tema/educacio-i-estudis/barcelona-ciutat-educadora_1011715.html
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/urbanisme-per-als-barris/protegim-escoles
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/innovacio-social/ciutat-jugable
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treballen en col·laboració d'una àmplia transversalitat d'agents: la direcció 

de Model Urbà, Parcs i Jardins, Barcelona Esports, la direcció de Serveis 

d’Infància, Joventut i Gent Gran, l'Institut de Persones amb Discapacitat 

(IMPD) i l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), entre d'altres. 

Altres programes impulsats 

des de l'àmbit educatiu 

amb impacte territorial són 

els Patis escolars oberts al 

Barri, que converteix els 

patis dels centres educatius 

en espais de lleure 

compartits per famílies, 

infants i adolescents fora de 

l’horari escolar, en cap de 

setmana i en períodes de vacances escolars, i la iniciativa Juguem a les places, 

un dels 10 projectes tractors del Pla de Joc de la ciutat, que vertebra iniciatives 

que promouen l’hàbit de jugar i de trobar-se a les places dels barris. 

Per acabar, val la pena fer esment al treball conjunt que les direccions d'Acció 

Democràtica i d'Innovació Democràtica duen a terme -i de manera molt 

especial durant els mesos de pandèmia i confinament- per facilitar la participació 

ciutadana en òrgans de govern i participació i processos participatius: el Pla 

d'Actuació Municipal, els pressupostos participatius, els consells de barri i consells 

sectorials o les audiències públiques són alguns exemples d'iniciatives de 

participació ciutadana amb un fort impacte territorial. 

  

Patis Oberts 

https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/patis-escolars-oberts-al-barri
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/patis-escolars-oberts-al-barri
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4. Comunitat 
En primer lloc, convé que en l'àmbit comunitari hi tinguin un apartat propi totes les 

actuacions que les diferents dependències de l'Àrea han dut a terme en relació a 

la Covid-19, que ha posat a prova la capacitat de reacció de l'Ajuntament 

davant d'una situació tan inesperada com complexa. 

A nivell educatiu, per exemple, el Consorci de Biblioteques i el Consorci 

d'Educació han adquirit tauletes per un valor de 825.000 euros, per facilitar l'accés 

a recursos educatius digitals als alumnes més vulnerables obligats a seguir els 

cursos des dels seus domicilis. Per la seva banda, l'ICUB, que va anar oferint 

diversos paquets de suport al sector cultural a mida que els efectes del 

confinament s'anaven endurint, va dotar amb 150.000 euros el programa de 

reforç escolar Tardes enriquides, adreçat a infants de segon i tercer de primària 

dels barris amb majors índexs de desigualtat social, per tal de compensar les 

mancances d’aprenentatge derivades del confinament. 

En ple impacte del confinament, l'IMEB va posar en marxa Estimat diari, un espai 

web obert per recollir les vivències dels infants durant les setmanes en què van 

estar confinats, i que posteriorment han estat analitzades per part d'especialistes 

en educació i pedagogia. En una línia similar, Memòries del confinament oferia un 

espai per a la recollida oberta de testimonis (escrits, imatges o audiovisuals) que 

permetessin conservar les 

vivències individuals i 

col·lectives i garantir la 

memòria popular del 

confinament de la ciutat. 

 

https://www.estimatdiari.barcelona/ 

https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/tema/educacio-i-estudis/prestec-de-tauletes-per-a-alumnat-vulnerable_1015905.html
https://estimatdiari.barcelona/
https://www.decidim.barcelona/assemblies/memoriesconfinament/f/3913/
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De fet, l'àmbit educatiu és un aliat clar de les polítiques que es fan en l'àmbit 

comunitari, gràcies a la seva voluntat de corregir les desigualtats socials i els 

desequilibris territorials, i per les actuacions que duu a terme de foment de la 

participació. Un exemple n'és el Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent 

de Barcelona, que suposa una renovació i un canvi de plantejament a 

l'Audiència Pública als Nois i les Noies, després d'haver-se'n celebrat 25 edicions. 

Estrictament en l'àmbit comunitari, 

l'IMEB ha impulsat Baobab, un 

programa pensat per consolidar el 

lleure educatiu de base comunitària 

(esplais i caus) als barris on la xarxa de 

lleure és feble o inexistent. El programa 

forma part del Pla de Barris com una 

de les actuacions estratègiques que es 

posen en marxa en l’àmbit de política educativa amb l’objectiu de reduir les 

desigualtats socials. Una altra iniciativa de l'IMEB amb una clara vocació 

comunitària és l'Escola de Segones Oportunitats, un nou servei socioeducatiu que 

combat l'abandonament escolar prematur i l'atur juvenil, a través de la 

reintegració dels joves en el sistema educatiu i el desenvolupament d'un projecte 

professional. 

El Pla d'Actuació Municipal, per la seva banda, també inclou l'educació en les 

línies estratègiques del present mandat. Diverses actuacions previstes en el PAM 

d'aquest mandat es centren en l'àmbit educatiu i en la seva funció essencial de 

garant de l'exercici dels drets i la igualtat d'oportunitats. La universalització 

d’entorns educatius per a la petita infància, a través de l'ampliació de places de 

la Xarxa d’Escoles Bressol municipals i l'impuls de la Xarxa d’Espais Familiars de 

Criança; la lluita contra les desigualtats educatives, la posada en marxa de plans 

de xoc contra l’abandonament escolar, l'increment de personal i d'educadors 

socials als centres d’alta complexitat, el reconeixement de l'educació en el lleure 

com un dret i la potenciació de l'aprenentatge extraescolar, o el combat contra 

https://www.decidim.barcelona/processes/CiutadaniaAdolescentBCN/steps?locale=ca
https://www.decidim.barcelona/processes/CiutadaniaAdolescentBCN/steps?locale=ca
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/baobab
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/escoles-de-segones-oportunitats
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la bretxa digital en l'àmbit educatiu són les principals línies de treball previstes en 

el present mandat. 

Com és natural, durant les diverses 

quarantenes que hem viscut al llarg 

d'aquests darrers mesos, els recursos 

tecnològics han adquirit una gran 

rellevància a l'hora de facilitar la 

comunicació i la participació veïnal. 

Barcelona des de casa, un espai 

ciutadà virtual pensat per compartir informacions, recursos i cures en temps de 

confinament. Decidim.barcelona també va ser la plataforma a través de la qual 

es va posar en marxa el programa Els regidors i les regidores responen, sessions 

online que van servir per acostar els regidors i regidores als veïns durant les 

setmanes de confinament, en què els òrgans de govern i de participació 

presencials van haver de ser suspesos a causa de la propagació de la Covid.  

El treball a nivell comunitari que es desenvolupa des de l'Àrea dóna suport a 

aquelles iniciatives que, des de la cooperació, miren de donar respostes 

col·lectives als diferents reptes d'inclusió i cohesió social, empoderament i 

convivència. Com és lògic, bona part d'aquesta tasca recau en la direcció de 

Serveis d'Acció Comunitària que forma part de l'Àrea, que treballa amb un triple 

objectiu: 

a) Contribuir a la construcció d'una política pública municipal d'acció 

comunitària, 

b) Col·laborar amb la resta d'àrees i sectors en el desenvolupament de 

l'acció comunitària a la ciutat, i 

c) Desplegar l'estratègia d'acció comunitària a través de projectes específics 

al voltant dels equipaments de proximitat, els projectes associatius i les 

polítiques socials. 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/BCNdesdecasa
https://www.decidim.barcelona/assemblies/regidoriarespon?locale=ca
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Associacionisme, espais de trobada 

No cal dir que la pandèmia i els seus efectes han posat a prova la capacitat de 

la ciutat de donar resposta a les diverses necessitats socials. El teixit social ha estat 

clau per fer front a la crisi provocada per la Covid, i des de l'Àrea hi hem volgut 

contribuir posant a disposició de les xarxes veïnals equipaments de proximitat 

(casals de barri centres cívics) per a que funcionin com a infraestructures socials 

(amb usos molt diversos: punts logístics i d'emmagatzematge, llocs de reunió, 

espais de connexió a internet, etcètera). En aquests espais s'han posat en marxa 

iniciatives molt diverses que han servit per donar cobertura a necessitats -noves o 

ja existents: formació digital, cures a les persones, alimentació, millora de les 

condicions de vida, suport emocional... 

Més enllà de la tasca ordinària duta a terme per la direcció de Serveis d'Acció 

Comunitària -que es pot consultar a la memòria de l'Àrea, i que té a veure amb 

les seves diferents línies de treball (l'enfortiment de l'associacionisme, el treball 

amb els equipaments de 

proximitat, i la construcció 

d'un sistema comunitari de 

polítiques socials als barris a 

partir del treball 

d'observació de la realitat 

comunitària i associativa), 

des de l'Àrea es duen a 

terme diverses iniciatives 

que incideixen de manera 

clara en l'àmbit comunitari. 

Un clar exemple n'és la creació, aquest mandat, del Departament 

d'Interculturalitat i pluralisme religiós, que neix amb la missió d'impulsar i promoure 

polítiques públiques que tinguin en compte l'enfocament intercultural, una 

qüestió del tot crucial en la nostra societat, cada cop més diversa, on és 

necessari garantir la igualtat de drets de tots els seus integrants. A través de les 
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activitats que duu a terme i de les estructures que en formen part -l'Espai Avinyó, 

dedicat a la visibilització de les diferents manifestacions culturals presents a la 

ciutat, l'Oficina d'Afers Religiosos o el Consell Municipal del Poble Gitano-, el 

departament duu a terme una intensa tasca que s'insereix en l'àmbit comunitari, 

en tant que incorpora la perspectiva intercultural al conjunt de les polítiques 

municipals. El departament es configura, doncs, com la clau de volta que permet 

integrar a nivell institucional la realitat intercultural que ja es viu amb total 

naturalitat a nivell de carrer. 

El departament ha desenvolupat 

aquest mandat el Pla Barcelona 

Interculturalitat, que identifica els 

principals reptes de present i de 

futur des de la perspectiva 

intercultural i que defineix un 

marc estratègic d'actuació per 

al període 2021-2030. En relació a 

això, el Pacte cultural per Barcelona també planteja la necessitat d'incorporar la 

inclusió social als programes culturals, a través de la incorporació de l'enfocament 

intercultural i de la diversitat. 

Seguint amb el sector cultural, també són diverses les iniciatives directament 

relacionades amb l'àmbit comunitari. El Pla de Drets Culturals, que estableix les 

bases futures de les polítiques culturals municipals en base al reconeixement dels 

drets culturals, planteja diverses estratègies que al seu torn encaixen amb els 

objectius de les polítiques comunitàries, fent cristal·litzar d'aquesta manera la 

transversalitat de programes i objectius que perseguim des de l'Àrea. El Pla s'anirà 

implementant de manera gradual al llarg dels propers mesos, en base a diverses 

mesures i línies d'acció: 

Així, la primera Mesura de Govern del Pla contempla el dret a les pràctiques 

culturals com una eina per a l'enfortiment de la cohesió social, tot posant al 

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/barcelona-reedita-el-pla-dinterculturalitat-per-avancar-cap-a-una-ciutat-mes-inclusiva-i-lluitar-contra-les-discriminacions_1071596
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/barcelona-reedita-el-pla-dinterculturalitat-per-avancar-cap-a-una-ciutat-mes-inclusiva-i-lluitar-contra-les-discriminacions_1071596
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/recomanem/pacte-cultura-barcelona
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/banner/pla-drets-culturals
https://www.barcelona.cat/culturaviva/accio/aqui-es-fa-cultura-sha-presentat-la-mesura-de-govern-la-cultura-als-barris-i-laccio?viewMode=full
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centre de l'estratègia les iniciatives culturals comunitàries: el Pla de Centres Cívics 

2020-2023, el programa Cultura Viva, el programa Equicom (equipaments de 

proximitat com a motors d'acció comunitària), o l'estratègia cultural lligada al Pla 

de Barris, que ja hem vist més amunt, són algunes de les estratègies culturals que 

amb lògica d'acció comunitària s'implementaran al llarg dels propers mesos. 

Pel que fa al programa Cultura Viva, val la pena 

destacar dues iniciatives especialment rellevants en 

el marc de l’acció comunitària: la Xarxa de Ràdios 

Comunitàries de Barcelona (XRCB) i l’espai 

Comunitats de Memòria. La XRCB treballa per 

reconèixer el conjunt de les ràdios comunitàries, independents o lliures que tenen 

com a objectius la participació comunitària en la comunicació pública; 

descentralitzar la radiodifusió; crear comunitats radiodifusores; generar un canal 

que amplifiqui veus minoritàries en canals habituals; donar veu al teixit cultural 

emergent; i experimentar i investigar en la ràdio del futur. En definitiva, ampliar 

l’espai de la utilitat pública digital. Per 

la seva banda, Comunitats de 

Memòria pretén esdevenir un 

instrument per poder-se trobar, 

conversar, crear i compartir relats, un 

espai per posar en comú el passat de 

la ciutat, segons diverses temàtiques i 

territoris, a través de processos 

col·lectius de creació cultural. 

El dret a la pràctica cultural també inclou les pràctiques populars i tradicionals 

com a espais de participació i cohesió social. Aquí, l'ús del plural és molt rellevant, 

en tant que suposa el reconeixement de la diversitat cultural. El dret a una cultura 

diversa i equitativa incorpora la perspectiva feminista a tots els àmbits de les 

Xarxa Comunitats de Memòria 

https://www.barcelona.cat/culturaviva/
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polítiques culturals de la ciutat, en un exercici que s'ha de convertir en una 

constant ineludible en tots els àmbits de la gestió pública. 

Per últim, el Pla fa un esment als drets digitals, que garanteixen el dret a la 

participació, la transparència i l'accés a continguts culturals i a la informació, tan 

essencials en la societat actual, i que culminarà amb la redacció d'una Carta 

municipal de drets digitals. 

Una altra de les direccions de l'Àrea que adquireixen un rol essencial en la 

configuració de polítiques d'abast comunitari és la Direcció de Serveis 

d'Innovació Democràtica. 

Com hem anat veient, la plataforma Decidim.barcelona posa la tecnologia al 

servei de la participació ciutadana, tant pel que fa a òrgans de govern i 

participació com pel que fa a altres canals de participació (iniciatives, consultes i 

processos participatius). El Decidim també es configura com un servei públic a 

l'abast de les entitats i a nivell intern de l'Ajuntament, i permet també reforçar la 

participació, garantint i dotant-la de principis bàsics com són els de la facilitació 

de l'accés, la transparència, la traçabilitat i la rendició de comptes. Decidim, en 

definitiva, és una eina per a la millora i l'enriquiment de la qualitat democràtica 

de la ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

https://decidim.barcelona/
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A nivell comunitari, cal remarcar la utilització de la plataforma per part de les 

entitats, que a través d'aquest ús -regulat via conveni- han aprofundit en la seva 

democràcia interna (poden fer servir el Decidim per engegar els seus propis 

processos participatius, fer votacions o organitzar trobades, entre altres funcions). 

Pel que fa a les Biblioteques de Barcelona, en els darrers anys s’han consolidat 

com a veritables espais comunitaris i de cohesió social a través de la cultura i 

l’educació, l’accés a la informació i a les tecnologies i l’intercanvi d’experiències i 

coneixements. Els serveis de préstec a domicili i a centres assistencials, lectura per 

telèfon, els programes adreçats a col·lectius en situació de risc, etc., s’han anat 

desplegant al llarg dels anys i han ajudat per fer de la biblioteca un espai clau 

per lluitar contra l’aïllament i les desigualtats, i promoure valors democràtics. En els 

propers anys, es preveu reforçar encara més els programes educatius, 

l’alfabetització digital i mediàtica, la participació en el disseny dels projectes i 

activitats, i la creació de vincle amb les comunitats. 
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5. Ciència i Coneixement 
El Departament de Ciència i Universitats de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i 

Comunitat, creat en aquest mandat amb la missió d’impulsar la política municipal 

en el camp de la ciència, la recerca i l’educació superior, té el repte de 

coordinar i harmonitzar les diferents actuacions que les diferents àrees i 

departaments de l’Ajuntament de Barcelona duen a terme en el camp de la 

ciència. En aquest àmbit d'actuació, doncs, la lògica de treball transversal hi és ja 

des de la seva mateixa concepció, i s'aplica a través de la intervenció en els 

diversos programes que posen en relació el món científic amb els àmbits de 

l'educació, la cultura i la comunitat. 

El Pla Barcelona Ciència 2020-2023, aprovat en aquets mandat, té, com a línia 

d'actuació destacada, la d'impulsar la cultura científica en l'àmbit ciutadà, tot 

reforçant els programes científics educatius i l’oferta d’activitats científiques en tot 

el cicle educatiu. Fruit d'aquest mandat, són diverses les iniciatives que s'han 

reforçat o bé s'han posat en funcionament. El programa Escolab, per exemple, és 

un programa que té lloc durant el curs escolar i que ha arribat a les 15 edicions. El 

programa posa en contacte escoles i laboratoris d'investigació a través de visites i 

la realització d'activitats científiques. En el marc d'aquest programa, el Consell 

d’Innovació Pedagògica -en particular el grup de treball Vincles per l’Acció 

Educativa- està treballant en la creació d'una nova proposta educativa per a 

alumnat de 2n d’ESO centrada en la interrelació art i ciència, en què hi 

Pla Barcelona Ciència 2020-2023 

https://escolab.bcn.cat/
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col·laborarien membres d'equipaments com el Parc de Recerca Biomèdica, el 

Zoo, la Fundació CRAM o el Teatre Nacional de Catalunya, entre d'altres.  

L'Institut Municipal d'Educació 

també desenvolupa diversos 

programes de difusió de la ciència 

en el seu àmbit educatiu: Petits 

talents científics, per exemple, 

pretén fomentar l’experimentació i 

la descoberta en l’aprenentatge 

de les ciències de l’alumnat 

d’educació infantil i primària, 

mitjançant l'oferta de recursos, 

orientacions pedagògiques i cursos d’aplicació de metodologia científica als 

mestres. I no podem oblidar el Planetari municipal, el primer equipament 

d'aquestes característiques a Espanya que va oferir activitats educatives per als 

centres escolars, i que actualment desenvolupa un programa d'activitats per a 

educació infantil, primària, secundària i educació especial. 

A nivell escolar, una altra activitat de divulgació científica és Ciència Ciutadana a 

les Escoles, que compta amb la col·laboració del Consorci d’Educació de 

Barcelona, i que ofereix als centres participants la possibilitat de desenvolupar un 

projecte de ciència ciutadana real de la mà de personal investigador. Més enllà 

de l'àmbit educatiu, el programa compta també amb Ciència Ciutadana als 

Barris, que a través d'equipaments territorials de referència (centres cívics o 

entitats locals) impulsa projectes de recerca real amb un impacte directe sobre el 

barri en els quals s'impliquen col·lectius i veïns. 

Un altre programa que es duu a terme en l'àmbit educatiu -però amb una clara 

perspectiva comunitària- i en el que l'Ajuntament col·labora (a través del 

departament de Ciència i Universitats, l'IMEB, el Consorci d’Educació, Barcelona 

Petits talents científics · Programa d’actualització científica 
per a mestres d’educació infantil i primària 

https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/petits-talents-cientifics
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/petits-talents-cientifics
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/planetari-municipal
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-ciutadana-les-escoles
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-ciutadana-les-escoles
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-ciutadana-als-barris
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-ciutadana-als-barris
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Activa i el Pla de Barris, entre d'altres) és el dels joves Prometeus, un projecte 

d’educació comunitària que busca que els joves de diversos barris (inicialment 

del Raval, però que s'ha estès a altres barris de la ciutat) arribin i es quedin a la 

universitat a través d’un acompanyament econòmic, acadèmic i social.  

La Festa de la Ciència és un altre dels 

programes de difusió de la ciència que 

contribueixen al seu acostament a la 

població general, i en especials als públics 

familiars. Tot i que la pandèmia va impedir la 

celebració de la seva 14a edició (2020), l'any 

2021 la Festa va tornar a celebrar-se, amb 

moltes propostes per experimentar i investigar 

al costat dels científics. Aquest any, la Festa 

s'ha celebrat en el marc de la Biennal Ciutat i 

Ciència, que ha presentat una àmplia oferta 

d'activitats per contribuir a la reflexió sobre el 

coneixement científic. Amb uns objectius 

similars, el departament també col·labora en 

la Setmana de la Ciència, que se celebra a 

nivell de tot Catalunya. 

Encara en l'àmbit de la divulgació científica, cal remarcar que a causa de la 

situació creada per la pandèmia, l'Institut de Cultura va decidir transformar els 

Premis Ciutat de Barcelona en la seva edició 2020 en les Beques “Premis 

Barcelona 2020”. Aquests ajuts quedaven articulats en quatre línies (“Suport a al 

creació artística”, “Projectes d’innovació i recerca en espais patrimonials i en 

acció cultural comunitària”, “Cultura i educació” i “Divulgació científica i art i 

ciència”) i quinze modalitats. La convocatòria va rebre més de 2.200 sol·licituds. 

La dotació total de les beques va ser de 1,6 milions d’euros, que s’afegien als 1,2 

milions corresponents als Premis de Recerca Científica a Reptes Urbans a la Ciutat 

Biennal Ciutat i Ciència 2021 

https://www.aeiraval.org/projectes/prometeus-acompanyament-per-arribar-a-la-universitat/
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/13a-festa-de-la-ciencia
https://www.biennalciutaticiencia.barcelona/ca
https://www.biennalciutaticiencia.barcelona/ca
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Casa Muñoz i Ramonet 

de Barcelona 2020. Aquests últims, que s’havien convocat al mes d’octubre en el 

marc del mateix paquet de mesures, estaven dirigits als joves membres de la 

comunitat científica de fins a 40 anys de qualsevol branca del coneixement. 

Buscaven estimular i reforçar el talent jove barceloní i donar suport a projectes 

innovadors que abordessin els reptes urbans de la ciutat. S’hi van presentar 72 

projectes, dels quals 22 van ser beneficiaris dels premis. 

Per últim, remarcar el rol 

central en l'àmbit de la 

divulgació científica que 

tindrà en el futur el nou 

equipament que es posarà en 

funcionament a la casa 

Muñoz Ramonet, al barri de 

Sant Gervasi-Galvany. L'espai 

serà la seu d’un centre 

dinàmic de nova generació, que treballarà en diverses escales al voltant de la 

ciutat contemporània, en les seves dimensions cultural, artística i científica. 

Inclourà un espai museïtzat, que es fusionarà amb un espai de recerca i de 

difusió, on es treballarà amb programes artístics, de memòria, d'història, d’art i 

ciència i que funcionarà també com a residència per a creadors. 

L'àmbit comunitari és un altre dels 

contextos en els quals es pot dur a 

terme activitat de difusió científica. 

Com dèiem al principi d'aquest 

document, tota combinació és 

possible. I així, des de les Biblioteques 

de Barcelona s’està promocionant 

activament, des de ja fa alguns 

anys, el projecte global 

Projecte global Technovation Girls 
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Technovation Girls que vol fomentar que les nenes puguin convertir-se en líders, 

creadores compromeses amb els problemes de les seves comunitats proposant 

solucions a través de la tecnologia. A més del foment de les vocacions STEAM i 

del compromís amb la comunitat aquest programa estableix un fort vincle de les 

participants i els tutors dels grups amb la biblioteca. 

L’Aventura de Conèixer, un altre dels programes de les Biblioteques de Barcelona, 

proposa cicles divulgatius sobre ciència (el programa trimestral Visions de la 

Ciència), filosofia, música, viatges, etc, i també manté el compromís amb els 

esdeveniments de la ciutat com ara la Biennal Ciutat Oberta o la Biennal de 

Ciència, per posar només alguns exemples. També es proposa un extens 

programa d’activitats d’alfabetització digital que es treballen amb altres agents 

de la ciutat com ara Barcelona Activa o els Ateneus de Fabricació, juntament 

amb els projectes de ciència ciutadana i aprenentatge dinàmic, innovació, 

descoberta i experimentació, que es desenvolupen a l’entorn del programa 

biblioLab. 

La difusió de la ciència també es treballa a nivell territorial, amb la voluntat 

decidida de facilitar la trobada amb la ciència a tot arreu on sigui possible, en 

especial als barris. Ja hem vist abans que la Festa de la Ciència obeeix a aquesta 

idea de completar la descentralització cultural a través de l'ampliació de les 

activitats i les programacions que tenen lloc a l'espai públic, en especial amb els 

programes culturals que organitza l'ICUB.  

A banda de la Festa de la Ciència i la Biennal Cultura i Ciència, també responen 

a aquesta voluntat activitats com la Setmana de la Ciència als Districtes o el 

festival Llum al Poblenou. La xarxa de fàbriques de creació, amb equipaments 

repartits per sis districtes, també contribueix a aquesta descentralització de 

l'activitat cultural a través de la seva vinculació amb els barris que els acullen, 

ben sovint oferint activitats de difusió de la ciència i la tecnologia.  

https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/noticia/torna-technovation-girls-2_887756
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/la-ci%C3%A8ncia-tamb%C3%A9-t%C3%A9-hist%C3%B2ria
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/la-ci%C3%A8ncia-tamb%C3%A9-t%C3%A9-hist%C3%B2ria
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/cursos-i-tallers-tic-0
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/bibliolab
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/setmana-ciencia-2020/setmana-ciencia-districtes
https://www.barcelona.cat/llumbcn/ca/
https://ajuntament.barcelona.cat/fabriquescreacio/ca/fabriques/fabrica-a-fabrica
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El Canòdrom, redefinit com a Ateneu 

d'Innovació Digital i Democràtica, 

també participa de l'esperit 

comunitari, ja que té entre els seus 

objectius el de desenvolupar i 

estendre a la ciutadania la 

innovació tecnològica i la 

democràcia, la capacitació i 

l'empoderament digital i el suport a projectes innovadors. Aquest objectiu genèric 

implica facilitar l'accés a l'educació, la formació i la capacitació entorn a la 

ciència, la tecnologia al conjunt de la ciutadania, i potenciar les xarxes de 

col·laboració i cooperació entre ateneus d'innovació, ateneus públics, 

laboratoris, centres de creació i experimentació per desplegar programes 

compartits d'innovació i alfabetització digital i democràtica. El programa Decidim 

també s'ha fet arribar als instituts com a eina pedagògica i d'aprenentatge (tant 

en la vessant tecnològica com en la vessant democràtica). 

 

 

 

 

Canòdrom 

https://www.barcelona.cat/ca/conocebcn/pics/atractivos/canodrom-parque-de-investigacion-creativa_99400407793.html
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6. Governança 
Tot aquell treball coordinat que duem a terme des de l'Àrea de Cultura, 

Educació, Ciència i Comunitat no seria possible sense dur a la pràctica un model 

de governança basat en la idea de xarxa. Una xarxa que s'estructura en diferents 

plànols, i que integra les administracions de tots els nivells territorials (internacional, 

estatal, nacional i local); que articula les diferents àrees i unitats que formen part 

de l'Ajuntament; i que abasta, també, el sector privat (entitats, associacions, 

gremis, empreses, professionals) amb els quals tenim en comú reptes i objectius. 

El març de l'any 2021, quan vam assolir l'equador d'aquest mandat, vam realitzar 

una jornada de treball al Born Centre de Cultura i Memòria que ens va servir de 

moment de reflexió després d'uns mesos d'activitat trepidant, durant els quals 

l'aparició, un any abans, de la covid-19, va suposar una greu alteració de ritmes 

de treball i dels programes i polítiques que s'estaven duent a terme. Amb tot, i 

gràcies precisament a la capacitat de l'Ajuntament de treballar coordinament, 

no només no hem deixat de fer el que teníem previst sinó que hem desenvolupat 

nous programes en resposta a la nova i inesperada situació. 

En aquesta jornada de treball 

es va establir com una de les 

prioritats per a la segona part 

del mandat el treball 

coordinat amb la resta 

d'administracions (govern 

espanyol, Generalitat i 

Diputació) per resoldre 

qüestions pendents o tirar 

endavant alguns projectes. 

Possiblement, el més destacat de tots, per la seva rellevància, sigui la signatura 

del conveni amb els ministeris de Cultura i de Ciència que reconeix la capitalitat 

Barcelona recupera la cocapitalitat cultural 
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cultural i científica de Barcelona. Gràcies a l'aportació econòmica que va lligada 

a aquest reconeixement, podrem promoure projectes singulars i programes 

d'internacionalització de diferents equipaments de la ciutat, tant públics com 

privats. Altres projectes per als quals és necessària aquesta coordinació entre 

administracions són les obres d'ampliació del MACBA, la construcció, finalment, 

de la Biblioteca Provincial de l'estat a Barcelona, l'assoliment d'acords per al 

finançament de grans equipaments culturals o la realització de commemoracions 

culturals durant els propers anys.  

El repte de la internacionalització ve assumit per diversos projectes: l'acolliment, 

l'any 2024 i de manera conjunta amb diverses ciutats metropolitanes, de la 15ª 

edició de la Biennal d'Art Nòmada Europeu MANIFESTA; la celebració de les 

jornades "Producer 's Network" de l'EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs); les 

jornades LIM (Less Is More) impulsades per l'European Film Lab; o els diversos 

festivals literaris, de música i d'arts escèniques d'abast europeu que acull la ciutat. 

El Pla de Ciència 2020-2023, per la seva banda, centra un dels seus quatre eixos 

de treball en la projecció de la dimensió internacional de Barcelona com a ciutat 

de ciència, amb els objectius de convertir la ciutat en seu europea de debats i 

d'establir acords amb altres ciutats i entitats per facilitar col·laboracions i acords. 

Barcelona, amfitriona de la biennal d’art europea Manifesta 2024 
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En el marc de l'Ajuntament, el treball coordinat i enxarxat es va consolidant com 

una manera necessària i natural de treballar; en aquest sentit, cal remarcar que si 

la pandèmia ens ha deixat algun efecte positiu, aquest haurà estat possiblement 

l'impuls que han rebut les plataformes telemàtiques de treball, que han permès 

facilitar enormement la realització de taules transversals i espais de coordinació, 

amb un estalvi molt considerable de costos, de temps i de desplaçaments. L'Àrea 

és present en bona part d'aquests espais de trobada, aportant-hi el coneixement 

i els punts de vista dels seus tècnics i professionals, i contribuint a executar les 

polítiques que aquests espais volen impulsar: el Pla de Barris, l'Agenda 2030, la 

Capitalitat de l'Alimentació Sostenible, el Pacte del Temps, el Pla Canviem pel 

Clima, el Pla de Justícia de Gènere, VilaVeïna, el Pla contra la Soledat o les 

diferents taules tècniques de coordinació són alguns d'aquests espais de treball 

transversal en els quals l'Àrea hi és present. Tanmateix, diversos programes 

impulsats per l'Àrea compten amb la imprescindible participació i col·laboració 

d'altres àrees i organismes municipals: els pressupostos participatius, els diferents 

programes de l'IMEB (com Ampliem espais o Protegim les escoles, entre d'altres), 

el Pla de Drets Culturals, el Pla Barcelona Interculturalitat. 

A un altre nivell, també 

val la pena remarcar 

l'aprovació del Pacte 

cultural per Barcelona, un 

acord assolit el juliol del 

2020 per tots els grups 

municipals. Tot i que 

inicialment (abans de 

l'esclat de la pandèmia) l'acord perseguia l’elaboració d’una diagnosi detallada 

de la situació dels sectors culturals a la ciutat, posteriorment, ateses les 

circumstàncies, el pacte va derivar en l'anàlisi de les noves realitats i reptes que 

ha d’afrontar la ciutat a partir d’ara en l’àmbit de les polítiques culturals: 

programes específics de suport als sectors artístics; consolidació del sistema de 
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cultura de base i els equipaments de proximitat; millora del finançament i la 

centralitat dels grans equipaments culturals; impuls dels programes d’accés a la 

cultura, sobretot dels sectors vulnerables; suport estructural i financer a la 

consolidació i el creixement de les empreses i indústries culturals; i ampliació de la 

dotació econòmica de la cultura. 

El sector privat, com hem anat dient, és, per definició, una part imprescindible en 

el relat de la governança. La coordinació amb els diferents agents dels sectors 

cultural, educatiu i associatiu fa molts anys que funciona i ja és inherent al 

funcionament dels diferents serveis de l'Àrea. La política de subvencions n'és una 

bona mostra, com podem veure en l'annex 1. Aquesta cooperació també es 

posa de manifest en l'extensa estructura de consorcis i fundacions -sovint gestores 

dels grans equipaments culturals i científics de la ciutat- amb les quals 

l'Ajuntament, per mitjà de l'Àrea- manté una 

relació continuada de treball coordinat: el 

Palau de la Música, el Gran Teatre del Liceu, 

el MNAC, el CCCB, les fundacions Joan Miró, 

Antoni Tàpies i Joan Brossa, el teatre Lliure, el 

Museu Marítim, la Fundació Ramon Llull, el 

Consorci per a la Rehabilitació de Teatres, el 

Parc de Recerca Biomèdica, el Parc Científic, 

el centre de Medicina Regenerativa, el 

Barcelona Supercomuting Center, els 

consorcis universitaris del Campus 

interuniversitari Diagonal-Besòs i de la 

Universitat Internacional Menéndez Pelayo-

Centre Ernest Lluch...  

 

 

Fundació Antoni Tàpies 
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En una Àrea com la nostra, que duu el nom de Comunitat com una de les seves 

quatre vessants, aquesta relació amb l'àmbit comunitari i associatiu és ben 

evident, com ho posa de manifest, a més, l'existència de direccions i serveis 

específicament orientats a aquestes realitats i dels quals hem anat esmentant 

alguns dels seus programes: Acció comunitària, Democràcia Activa, Innovació 

Democràtica i Interculturalitat i Pluralisme Religiós, que tenen en la seva raó de ser 

justament aquest vocació d'atenció i de treball conjunt amb la ciutadania. 

Convé fer un esment a banda al 

suport específic que des de l'ICUB 

s'ha volgut donar al sector cultural 

en els moments d'extrema 

complexitat que ha provocat el 

confinament. L'ICUB ha aprovat 

fins a tres paquets de mesures 

específiques d'ajuda al sector (amb 10, 11 i 8 mesures), a banda d'obrir 

convocatòries extraordinàries de subvencions i ampliar les ja existents, crear o 

adaptar nous programes pensats per donar suport als artistes, els professionals i les 

empreses (Sala Barcelona, De Grec a Grec, Oficina Ciutadana de la Cultura, o la 

pàgina web Suport a la cultura, entre d'altres); realitzar inversions de caràcter 

excepcional; o convocar les Beques "Premis Barcelona 2020" i els Premis de 

Recerca Científica a Reptes Urbans, amb gairebé 3 milions d'euros acumulats, 

han estat algunes de les diverses mesures i accions que al llarg del període de 

pandèmia l'ICUB ha destinat de manera directa al sector. 

  



 

 
 

Sisena Tinència d’Alcaldia 
Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat · Memòria de Programes Transversals 2020-2021 

 

 47 

Annex 1: Algunes dades de les 
convocatòries de subvencions 

Convocatòria General 2021 (Àrea CECC) 

Descripció Import 
definitiu Import atorgat 

Nombre 
projectes 

subvencionats 

Nombre 
entitats 

beneficiàries 
per àmbits 

Bossa Ia, Ib 112.250,00 109.750,00 30 27 

Ic - Projectes que fomentin la 
realització d’activitats i 
manifestacions culturals 
d’origen i contextos diversos 

170.000,00 132.125,00 37 37 

J - Tots els programes de l'àmbit 
temàtic d'Acció Comunitària i 
Associacionisme 

140.000,00 140.000,00 40 40 

P - Tots els programes de l'àmbit 
temàtic de Innovació 
Democràtica 

80.000,00 80.000,00 13 13 

R - Tots els programes de l'àmbit 
temàtic d'Afers religiosos 85.000,00 83.000,00 29 27 

X - Tots els programes de 
l'àmbit temàtic de Promoció de 
la perspectiva intercultural 

500.000,00 500.000,00 121 106 

Y - Tots els programes de l'àmbit 
temàtic de Ciència i Universitats 240.500,00 217.901,65 37 34 

Total 1.327.750,00 1.262.776,65 307  254* 

 

* Total entitats beneficiàries diferents 
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Convocatòries Genèriques 2020-2021 (Àrea CECC) 

Títol de l'expedient Import 
definitiu 

Import 
atorgat 

Nombre 
projectes 

subvencionats 

Nombre 
entitats 

beneficiàries 

Arranjament i adequació de 
locals de culte entitats 
religioses 19-20. Exercici 2020 

150.000,00 150.000,00 16 16 

Arranjament i adequació de 
locals de culte entitats 
religioses 20-21. Exercici 2021 

200.000,00 200.000,00 13 13 

       

Plans i processos de 
Desenvolupament comunitari 
2020-2021. Exercici 2020 

791.159,00 791.159,00 

13 12 
Plans i processos de 
Desenvolupament comunitari 
2020-2021. Exercici 2021 

791.159,00 750.269,15 

  Subtotal 1.582.318,00 1.541.428,15     

      

Subvencions pluriennals en el 
marc de l’Acció Comunitària i 
Associacionisme. Exercici 2020 

223.100,00 223.100,00 

26 24 
Subvencions pluriennals en el 
marc de l’Acció Comunitària i 
Associacionisme. Exercici 2021 

223.100,00 223.100,00 

  Subtotal 446.200,00 446.200,00     
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Convocatòries de l’Institut de Cultura de Barcelona. Any 2020 

Convocatòria Sol·licituds 
rebudes 

Subvencions 
atorgades 

Import total 

General 958 620 4.856.524,87 € 

Extraordinària Covid 374 211 1.276.744,78 € 

IBI 83 79 350.040,03 € 

Inversions Covid * 53 37 134.143,14 € 

Total 1.468 947 6.617.452,82 € 
 

* Inversions en Sales de Música, Espais de Creació, Llibreries i Cinemes i TICs. 

 

Convocatòries de l’Institut de Cultura de Barcelona. Any 2021 

Convocatòria Sol·licituds 
rebudes 

Subvencions 
atorgades 

Import total 

General 1.035 680 5.028.560,98 € 

Projectes puntuals 140 63 164.927,71 € 

IBI 80 - - 

Inversions Covid * 127 65 559.361,97 € 

Beques ** 2.279 226 1.636.000,00 € 

Total 3.661 1.034 7.388.850,82 € 
 

* Inversions en Sales de Música, Espais de Creació, Llibreries i Cinemes i TICs. 

** Les Beques Ciutat de Barcelona es van convocar a finals de l'any 2020 

però s'han tramitat i resolt l'any 2021. 
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