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Un any de cultura a Barcelona
L’ Institut de Cultura de Barcelona proposa un programa d’acció per l’any 2009 que dona continuïtat a l’esforç 
desenvolupat en els dos últims anys per executar el Pla Estratègic de Cultura – Nous Accents 2006. Una pla que 
posa l’accent en la millora de les condicions d’accés i de producció cultural i en la qualitat de les pràctiques 
culturals de tots els barcelonins.

Aquest esforç es traduirà enguany en l’execució de molts dels projectes plantejats durant els dos últims anys, i 
que han de servir per millorar la qualitat dels equipaments culturals de la ciutat. Un esforç que posa l’èmfasi 
en la millora de la infraestructura i dels serveis i recursos dels que aquests equipaments disposen. Fàbriques 
per a la creació, biblioteques i museus entraran en obres o veuran la llum durant aquest 2009.

Promoure l’accés de tots els ciutadans a pràctiques culturals de qualitat és també un dels objectius sobre els 
que es fonament el projecte cultural de Barcelona. Generar nous projectes, noves mesures, noves 
programacions destinades a públics més amplis és del tot necessari per a fomentar la creativitat, el 
coneixement i la innovació a la nostra ciutat. 

La celebració de l’Any Cerdà estarà en el centre de l’atenció de l’Institut de Cultura aquest 2009. El projecte 
Cerdà, un projecte de ciutat ideat ara fa tot just 150 anys, va posar les bases de la modernitat per Barcelona. 
Aquesta celebració  és una oportunitat per promoure una lectura contemporània del llegat de Cerdà, el que 
passa per promoure el projecte metropolità de ciutat.
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BALANÇ 2008
Compromís amb el projecte cultural de la ciutat.

DIÀLEG INTERCULTURAL 300 activitats i 200 entitats col·laboradores. Propostes en festivals, 
exposicions i biblioteques per celebrar l’Any Europeu del Diàleg Intercultural.

FESTES Celebració de la primera ‘Nit de Montjuïc’, el 5 de Juliol.

FESTIVALS LITERARIS Cicle per celebrar l’Any Rodoreda i elaboració de proposta Festival d’Assaig.

GREC Nous perfils de públics i noves propostes com el Fast Forward.

FÀBRIQUES PER A LA 
CREACIÓ

La carpa del circ al Fòrum, en marxa; Fabra i Coats acull els primers 
projectes; cessió de l’espai a Hangar; Àngels Margarit guanya el concurs per 
fer el projecte artístic del Graner, i acord temporal per la cessió de La 
Escocesa.

DHUB Obertura de la seu provisional al Palau Llió i trasllat del Museu Tèxtil al Palau 
de Pedralbes. 

PICASSO Posada en marxa del Carnet Picasso i programa d’activitats destinat a un 
públic familiar i a escoles.  Adquisició de nou fons per a la col·lecció.

MUHBA Es presenta una nova etapa, nova direcció. Nou projecte per El Call.  
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AJUTS Posada en marxa del fons d’ajut per espais de creació de titularitat privada: 
170.000 €.

PREMIS Nous format a l’acte d’entrega de premis

MÚSICA EN VIU Creació d’un fons d’ajut per a les sales de música en viu a la ciutat. El fons per 
2008 va ser de 600.000 €

BIBLIOTEQUES Inauguració de la Biblioteca Horta – Can Mariner, ampliació de la Biblioteca La 
Fraternintat - Barceloneta, i trasllat de la Biblioteca Roquetes.

CONSELL DE CULTURA Aprovació del reglament.

CANAL CULTURA Es presenta el nou canal digital per Sant Jordi.

QUALITAT DELS 
EQUIPAMENTS 
CULTURALS

Fons de suport per a la millora i la reforma dels equipaments culturals a la 
ciutat: obres al MACBA, el Teatre Lliure, el CCCB i la Fundació Tàpies.
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BALANÇ 2008. Primeres xifres

VISITES A MUSEUS BARCELONA* 21.705.422 (0,2% variació 2007) 

Museus municipals:
Museu Picasso 1.313.086 Museu d’Història de Barcelona 482.147
Museu de Ciències Naturals 201.532 Museu de les Arts Decoratives 55486
Museu de la Ceràmica 62.039 Museu Etnològic 41.188
Museu Marès 57.854 Museu Barbier-Mueller 30.992

TEATRE BARCELONA (Temporada 07/08)* 2.654.862 (un 18% més que 2006/2007)
GRANS AUDITORIS DE MÚSICA* 1.412.500 (un 10 % més que 2007)
BIBLIOTEQUES DE BARCELONA

o Usuaris 5.754.818 (11% més que 2007)
o Préstecs 4.336.939 (11% més que 2007)  
o Visites per dia 19.119

FILMACIONS BARCELONA PLATÓ 1.375 (1,3% superior a 2007)

Nota: aquestes xifres són estimacions. Dades de desembre 2008, pendents de confirmació.

L’any 2008 70.017 persones van visitar casa dia un museu de Barcelona; 19.119 van entrar a 
una Biblioteca; 7.273 van anar al teatre, i 3.418 van assistir a un concert a un dels grans 
auditoris de música.  La ciutat va acollir, també cada dia, 4 rodatges als seus carrers. 
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2009, UN ANY I VUIT OBJECTIUS
 Memòria i projecte urbà metropolità. La ciutat commemorarà l’Any Cerdà a 

partir de Juny de 2009.

 Més cultura, més a prop. Acostar l’activitat cultural a tota la ciutadania amb 
horaris, tarifes i abonaments que afavoreixin l'accés de tots a la cultura.

 Barcelona, més laboratori cultural. Comencen les obres a les Fàbriques per a la 
Creació; més recursos per a la producció cultural.

 Suport als programes artístics. Reforçar el treball de qualitat en els programes 
culturals.

 La ciutat viu les festes. Treball artístic amb el programa de festes de la ciutat i 
nou espai per a la cultura d’arrel tradicional.

 Millora en la qualitat dels equipaments culturals. Esforç en la millora de la 
infraestructura i en el projecte cultural de cada equipament.

 La ciutat lectora. Més biblioteques de barri i novetats en el programa de 
festivals literaris.

 Novetats en el govern cultural de la ciutat. Creació del Comitè Executiu del 
Consell de la Cultura de Barcelona.



BARCELONA CULTURA. PROGRAMA 2009

DESTACATS PROGRAMA 2009
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MEMÒRIA I METRÒPOLI, ANY CERDÀ
Una mirada als inicis de la ciutat moderna. Una reflexió sobre el futur 
metropolità.

El 11 de Juny comença un any d’activitats culturals, exposicions i seminaris dedicats a commemorar el 150è 
aniversari del Pla Cerdà. Memòria històrica sobre un temps que va projectar el sistema urbà que és avui Barcelona. 
Però també una oportunitat per fer una lectura contemporània del Pla a partir de la construcció del projecte 
metropolità de Barcelona.

Acte d'inauguració: Acte solemne al Saló de Cent.

Tres grans exposicions:
 ‘Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli, 1853-1897’, al MUHBA. Des. 2009 – Març 2010
 ‘ L’Eixample Cerdà, 150 anys de modernitat’, a les Reials Drassanes. 9 Nov. – 7 Feb. 2010
 ‘ L’Eixample com a realitat urbana (avui i demà)’, al CCCB. 14 Oct. – 24 Feb. 2010

Dos congressos principals: ‘Cerdà i el fet urbà al segle XXI’ (Novembre de 2009) i ‘Cerdà Postmetròpolis’ (Maig de 
2010). A més de diversos seminaris com el que organitza l’Arxiu Històric: ‘Reconsiderant Cerdà: teoria i pràctica en la 
modernització de Barcelona’. 

I també un programa d’activitats culturals, itineraris ciutadans i accions pedagògiques amb la col·laboració de 
diversos centres culturals de la ciutats i la coordinació del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB. 
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MÉS CULTURA, MÉS A PROP
Horaris, abonaments, tarifes i canals que afavoreixen l’accés a la cultura

HORARIS I PREUS
A partir del proper 1 d’abril l’ Institut de Cultura obrirà gratuïtament els seus museus tots els diumenges a la tarda 
(de 15 a 20 hores). Una mesura, que se suma a la gratuïtat del primer diumenge de cada mes i que pretén afavorir 
la visita als museus de Barcelona dels barcelonins i de tots els ciutadans de l’àrea metropolitana. L’Ajuntament 
proposarà en tots els consorcis dels que en forma part que s’incorporin a la iniciativa.

ABONAMENTS I CARNETS CULTURALS
El carnet de biblioteques ja és el primer carnet cultural de descomptes de la ciutat (113 entitats i centres culturals 
hi estan associats). La seva oferta es veurà reforçada per una proposta de nous punts d’informació cultural a les 
biblioteques. A més a més d’altres iniciatives com la del Museu Picasso, que posa en marxa el carnet del museu, o el 
Festival Grec que oferirà nous descomptes pels públics de la ciutat.

ACCIONS SINGULARS PER LA CULTURA
La Nit dels Museus, que aquest any se celebrarà el 16 de Maig, una nit per gaudir i descobrir els museus de la ciutat 
o el Montjuïc de Nit, el 4 de Juliol, una proposta de nit blanca per gaudir d’una extensa activitat cultural.
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Més propostes culturals, més canals per apropar-se a la cultura

PROPOSTES CULTURALS PER A TOTA LA FAMÍLIA

Els Museus de Barcelona reforçaran les seves activitats per a un públic familiar. Programes com Patrimonia’m al 
MUHBA, l’activitat educativa amb escoles del Museu Picasso,  el projecte amb escoles del Museu Barbier Mueller
Tres camins cap  a  Amèrica, o les activitats per a joves exploradors al Museus de Ciències en són alguns exemples, a 
més a més de les programacions especials a Nadal i Estiu. Biblioteques de Barcelona desenvoluparà també  
activitats i propostes conjuntes per a pares i fills. A més de les propostes de festes i festivals que tenen lloc durant 
tot l’any i que porten la cultura a carrers, parcs i places.

NOUS CANALS PER APROPAR-SE A LA CULTURA QUE ES FA BARCELONA

El Canal Cultura es consolida com el portal web de referència per conèixer el detall de l’agenda cultural de la ciutat. 
Per tal de fer més accessible el dia a dia de la cultura a la ciutat, Canal Cultura ampliarà els seus serveis i incorporarà  
avenços que permetrà els seus usuaris registrats accedir de manera ràpida i fàcil a descomptes i promocions 
culturals, i també un accés ràpid i senzill a l’agenda cultural actualitzada de la ciutat a l’Escriptori de l’ordinador 
personal (servei Widget cultural).
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BARCELONA, MÉS LABORATORI CULTURAL
Comencen les obres a les Fàbriques per a la creació. 

FÀBRIQUES PER A LA CREACIÓ
Posada en marxa gradual de la xarxa d’espais per a la creació, establint cooperació amb altres espais per a la creació 
ja existents a la ciutat. Igualment es continuarà la prospecció de possibles nous espais, la definició del model de 
gestió per a cadascuna de les Fàbriques i la elaboració del Pla d’usos d’acord amb els sectors implicats.

- La Central del Circ: Ja en marxa l’espai provisional de la carpa, l’espai definitiu al Parc del Fòrum veurà definit el 
seu projecte arquitectònic i es començaran les obres de la gruta.

- El Graner: De la mà d’Àngels Margarit es definirà el projecte artístic en el camp de la dansa i es prepararà el 
projecte executiu.

- L’Hangar: Comencen les obres d’ampliació de l’espai a Can Ricart.
- Fabra i Coats: Es posa en marxa l’espai provisional transformat a dues plantes amb projectes de música i arts 

escèniques. Es definirà el projecte artístic i arquitectònic pel conjunt de l’edifici.
- La Escocesa: Es definirà el projecte artístic i el projecte funcional per l’espai.
- Ateneu Popular de Nou Barris: Es posaran en marxa les obres per l’ampliació de l’espai.
- La Seca: Comencen les obres i es resol la concessió de l’espai per a un projecte dedicat a les arts escèniques i 

exposicions.
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Més recursos per a la producció cultural

LÍNIA D’AJUT PER A LA DIFUSIÓ I A LA PRODUCCIÓ CULTURAL DE 4’5 MILIONS D’€

Per tal de donar suport al treball de difusió i producció cultural que realitzen  associacions, entitats, sales i 
companyies artístiques i culturals de la ciutat es destinarà enguany un fons de 4,5 M d’euros (un 3% més que l’any 
2008). El suport a la producció cultural i els projectes que fomentin l’educació artística són, cada cop més, una 
prioritat d’aquest fons, a més dels projectes per a la difusió cultural. 
Per segon any consecutiu es realitzarà una convocatòria per donar suport a la reforma i millor d’espais de creació 
privats. El fons d’ajut per aquests espais serà de 320.000 €.

SUPORT A LA MÚSICA EN VIU

Per tal de promoure el treball de les sales de música en viu com a centres de programació cultura l’Ajuntament 
continuarà promovent un fons de suport per aquests espais com a veritables laboratoris culturals de la ciutat. 
Aquest fons ha de permetre la realització d’obres de reforma i d‘acondicionament d’aquests espais.

NOUS ESPAIS PER LA CULTURA A LA CIUTAT

Posada en marxa de diversos espais culturals durant aquest 2009. També veurà la llum la Sala Paral·lel, que obrirà 
les seves portes de la mà de la SGAE, guanyadora del concurs per a la gestió d’aquest espai. Es realitzarà la 
rehabilitació de l’espai del Canòdrom de la Meridiana. L’Ajuntament proposarà aquest espai  a la Generalitat de 
Catalunya per que aculli el Centre d’Art de Barcelona.



BARCELONA CULTURA. PROGRAMA 2009

SUPORT ALS PROGRAMES ARTÍSTICS
Reforçar el treball de qualitat en els programes culturals

FESTIVAL GREC

Per primera vegada un espectacle de circ protagonitzarà l’estrena del Festival. Serà el 19 de Juny en l’amfiteatre de 
Montjuïc, rehabilitat, conjuntament amb els jardins, per a recuperar tot el projecte original de l’arquitecte Forestier. El 
Grec apostarà per una proposta de qualitat de l’escena internacional que es combinarà, un any més, amb les
propostes locals i particularment aquelles vinculades amb la nova dramatúrgia. El Festival continuarà la tasca per 
oferir una varietat de propostes per diversos públics. El programa del festival serà presentat el proper mes de maig. 

LA VIRREINA – CENTRE DE LA IMATGE

A partir de la nova definició d’aquest equipament, el programa de la Virreina treballarà el concepte de la imatge com a 
creador d’imaginaris. El centre treballarà en una programació que abordi la imatge des de la fotografia, el cinema, 
Internet, el vídeo art, la narrativa i l’assaig. 

LA CAPELLA

Aquest espai intensificarà el programa BCN-Producció que treballa especialment amb convocatòries per a artistes en 
una fase incipient de la seva carrera. També es promourà el programa d’intercanvis Rondabout Encounter Programm.

LA BANDA 

A partir de l’èxit de la nova etapa de la Banda, ara a l’Auditori i sota la batuta de Salvador Brotons, es realitzaran una 
sèrie d’encàrrecs a diversos compositors catalans per tal de commemorar el 125è aniversari de la formació.



BARCELONA CULTURA. PROGRAMA 2009

LA CIUTAT VIU LES FESTES

Reforç del treball artístic i de participació de les festes de la ciutat

FESTES POPULARS

Les festes de La Mercè tindran aquest any Istanbul com a ciutat convidada: la Mediterrània, ara més que mai, estarà 
al centre de la festa. Com ho estaran els espectacles i propostes artístiques que, amb una nova visió del carrer com 
espai escènic, treballaran amb les companyies de la ciutat, les entitats i les coordinadores de la cultura tradicional.
Per la seva banda, el Carnaval celebrarà enguany la seva rua a la Rambla Guipúscoa, donant acollida a la diversitat 
cultural de la ciutat. Les Festes de Santa Eulàlia, la festa major dels més joves, oferirà noves propostes sempre en el 
marc del districte de Ciutat Vella. 

NOU ESPAI PER A LA CULTURA POPULAR I D’ARREL TRADCIONAL

Durant el primer semestre de 2009 obrirà a Ciutat Vella la Casa dels Entremesos, espai d’exhibició i divulgació 
dedicat a la cultura popular i d’arrel tradicional. Aquest espai donarà també suport al treball de creació en aquest 
àmbit que realitzen diferents entitats i associacions, i es sumarà al treball que ja realitza el Centre Municipal de 
Cultura Popular de Sant Andreu.
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MILLORA EN LA QUALITAT DELS 
EQUIPAMENTS CULTURALS
Esforç en la millora de la infraestructura i en el projecte cultural de cada 
equipament.

MUSEU PICASSO

Durant el primer trimestre donaran inici les obres d’ampliació del museu. El nou edifici de la plaça Sabartés permetrà 
el museu millorar els seus servis d’atenció de públics així com les línies d’investigació i recerca. Es posarà en marxa 
una nova distribució de la col·lecció permanent, així com l’elaboració del Pla Director del Museu que ha de definir les 
principals línies de futur. El Cercle del Museu i el Carnet del Museu promouran una més estreta relació entre el museu 
i la ciutat.

MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA, MHUBA  

L’Any Cerdà serà un dels destacats del programa del Museu. El Centre de documentació del museu obrirà les seves 
portes, al temps que les obres del museu i la elaboració del projecte museogràfic pel centre continua endavant. 
Igualment, l’espai Oliva Artés al Districte de Sant Martí, dedicat al patrimoni industrial de la ciutat, desenvoluparà el 
seu projecte executiu.
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DISSENY HUB BARCELONA, DHUB

Tot just oberta la seu provisional del DHUB al Palau Llió, amb la nova proposta artística que representa, 
l’edifici de la Plaça de les Glòries, futura seu del DHUB entrarà en obres el mes de març. Durant aquest 
any entrarà també en funcionament el Centre de Documentació del DHUB, una de les parts fonamentals 
del futur projecte del museu i es treballarà en l’adquisició de fons pel centre.

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS

Durant aquest any començaran les obres d’adequació de l’Espai Blau, futura seu del Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona, un espai més ampli i adequat per les col·leccions del museu. Aquest espai  
permetrà dedicar l’edifici Martorell, al Parc de la Ciutadella, com a museu històric de Ciències i l’edifici dels 
Tres Dragons com a centre de documentació i pel fons del museu. Per la seva banda,  l’Institut i el Jardí 
Botànic encararan la última fase d’obres i obrirà l’espai de la col·lecció de bonsais. 
Programa Barcelona Ciència
La celebració de l’Any Darwin 2009 serà un dels destacats de l Programa, a més d’una nova edició de la 
Festa de la Ciència al Parc de la Ciutadella (13 i 14 de Juny) , la cita anual de la ciència amb la ciutat.

MUSEU MARÈS

Nova fase en la remodelació dels espais. La primera planta del museu entra en obres, i acompleix les 
obres de la 1a planta del museu (secció d’escultures), un any en que el museu passa disposar de la 
totalitat
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Suport al projecte cultural de futur del s equipaments consorciats

MACBA Creació d’un fons per la compra d’art per 700.000 € – 50% total inversió

CCCB Obres a l’Antic Teatre, nou auditori del centre 8.000.000 € - 25% total inversió

Teatre Lliure Primera fase obres a la sala de Gràcia 1.500.000€ - 60% de l’obra

Fundació Tàpies   Reforma i rehabilitació dels espais (3 anys) 4.800.000€ - 80% de la inversió

Fundació Miró      Obres al pati exterior i maquinaria font mercuri 500.000€ - 100% de la inversió

L’Auditori Obres per la construcció de la 4a. Sala 4.600.000€ - 100% total inversió

Mercat de les Flors Reforma i manteniment de l’edifici (4 anys) 8.000.000 €– 50% de la inversió

Museu Marítim Primera fase del projecte de rehabilitació 1.900.000€ - 70% de la inversió
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LA CIUTAT LECTORA
Novetats amb els festivals literaris.

Durant l’any 2009 hi haurà destacades novetats amb els festivals literaris. A més a més d’una nova proposta de festival 
d’assaig, Assaig General, Barcelona commemorarà els 150 anys dels Jocs Florals amb tot un seguit d’activitats durant la 
Setmana de la Poesia, que aniran a més acompanyades d’una exposició al Museu d’Història de Barcelona, MUHBA.

 Assaig general. Festival dedicat a l’assaig que se celebrarà a La Capella. 
 BCN Negra . El programa, sota el comissariat de Paco Camarasa, inclourà noms com els de Sue Grafton o el del nou 

Premi Carvallo, Michael Connelly, entre d’altres.
 Món Llibre. Cinquena edició d’aquesta ja cita imprescindible pels més petits en la festa de Sant Jordi.
 Barcelona Poesia. Els 150 anys dels Jocs Florals portaran una edició molt especial de la Setmana de Poesia. El 

Festival, que també celebra els seus 25 anys, tindrà com a comissaris els 3 directors que ha tingut: Àlex Susanna, 
Gabriel Planella i Víctor Obiols

I també durant el 2009 col·laborarem amb la realització d’un congrés en homenatge a José Agustín Goytisolo en els 10 
anys de la seva mort, commemorarem el centenari de la Setmana Tràgica amb un cicle de Converses i un seguit d’actes al 
voltant de la figura històrica de Ferrer i Guàrdia.
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Noves biblioteques de barri

3 NOVES BIBLIOTEQUES DE BARRI. 

L’ampliació de la xarxa de biblioteques públiques continua endavant. Amb aquestes noves incorporacions la ciutat 
comptarà amb 35 de les 39 biblioteques previstes en el Pla 1998-2010. 

- Can Saladrigas – Manel Arranz (1550 m2). Dte. Sant Martí. Inauguració prev.: 1er sem. 2009
- La Sagrera – Marina Clotet (2210 m2). Dte. Sant Andreu. Inauguració prev.: 1er semestre 2009
- Zona Nord (1460 m2). Dte. Nou Barris. Inauguració prevista: 2n. semestre 2009

També durant aquest any 2009 es realitzarà el concurs arquitectònic per a la Biblioteca Central Urbana, biblioteca 
capçalera de la xarxa de biblioteques públiques de Barcelona i s’iniciaran les obres de 7 noves biblioteques a la 
ciutat (Gòtic, carrer Urgell, Vil·la Florida, Penitents, Trinitat Vella, Clot - Glòries i Camp de l’Arpa – Alchemicka).

La programació i les activitats de Biblioteques de Barcelona acompanyaran l’activitat del cicle de festivals literaris i 
es dirigiran a un públic ampli per tal de promoure la lectura a la ciutat.
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CONSELL DE LA CULTURA DE BARCELONA
Novetats en el govern cultural de la ciutat

Per tal de completar la posada en marxa el Consell de la Cultura com a òrgan de participació per a les polítiques 
culturals a la ciutat, un cop aprovat el reglament del Consell, el proper mes de març es crearà el Comitè Executiu 
del Consell. 

El Comitè Executiu exercirà a partir del seu nomenament les funcions de:

- Participació en la presa de decisió sobre les el fons d’ajut per a la difusió i la producció cultural a la ciutat.
- Nomenament dels jurats dels Premis Ciutat de Barcelona.
- Realització d’informes preceptius sobre concursos per a responsables d’equipaments culturals.

Els 6 membres del Comitè Executiu seran escollits a proposta de les entitats culturals representades al Consell de la 
Cultura de Barcelona, d’ entre les persones de reconeguda vàlua del sector cultural de la ciutat. Igualment, la 
vicepresidència del Consell serà escollida per l’Alcalde a proposta de les entitats culturals.



BARCELONA CULTURA. PROGRAMA 2009

PRESSUPOST ICUB 2009 I INVERSIONS

 PRESSUPOST 2009. El Pressupost de l’ Institut de Cultura per l’any 2009 és de 117.245.000. 
Aquesta xifra representa un 5%del total del pressupost municipal. Increment de 11%
respecte a 2008.

 PROGRAMA D’INVERSIONS EN MARXA. Durant l’any 2009 s’executarà un programa 
d’inversions que és de 280,4 M € pel període 2008-2011, aquesta xifra és un 174,9%superior 
a la del període 2004-2007. 
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