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Introducció

Aquest segon document
del Pla de Cultura es desplega
amb els següents objectius:
1. Presentar la metodologia i el punt de partida del procés participatiu
per a l’elaboració del Pla de Cultura de les Illes Balears.

• Presentació del programa de les Primeres Jornades de participació Nous
relats per a la cultura a les Illes Balears, adreçades en aquest cas a agents
professionals, com a inici del procés participatiu

2. Presentar un document de treball que, integrant els grans objectius
identificats al Document 1, faciliti la metodologia de la feina
col·laborativa que es durà a terme.

3. Presentar documents sobre alguns temes concrets, que permeti
a les taules de treball partir de propostes específiques.

• Esborrany del document Codi de les Bones Pràctiques per a la Cutlura
a les Illes Balears
• Esborrany del document per a la Creació del Consell de les Arts
i la Cultura de les Illes Balears
• Punt de partida pel Pla de lletres i foment a la lectura a les Illes Balears
• Línies de treball pel Pla Estratègic de Cultura
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Introducció

Tal com plantejava el Document 1 del PdC, el Pla es concep com una eina
que ha de servir per contextualitzar i definir les polítiques culturals, com un
document obert, avaluable, flexible i transformable, que cerca el consens, la
seva viabilitat i la seva perdurabilitat.
Aquest Document 2 del PdC, estructura el Document 1 de tal manera que
faciliti la metodologia de treball en el marc de les complexitats del treball
col.laboratiu, identificant eixos, objectius i actuacions que seran objecte
d’un debat obert.

No te l’objectiu de ser un document final ni tancat, i opta per iniciar
el treball per questions més estructurals i transvesals, que per actuacions
sectorials concretes.
Si bé les competències en cultura estàn distribuides entre la Conselleria
de Cultura, Participació i Esports i els Consells Insulars, el Pla de Cultura
pretén identificar els grans reptes i mesures de les polítiques culturals
públiques a les Illes Balears, com a punt de partida d’un treball en
col.laboració entre les administracions competents i la ciutadania, per
tal de consensuar, en primer lloc, i canalitzar, en segon lloc, les diferents
mesures.
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1

Metodologia i document
de treball per a la redacció
del PdC

1.1

Com ho farem

El procés participatiu inicia el seu recorregut amb unes trobades amb el sector
professional, però l’objectiu es esdevenir el màxim consensuat i inclusiu.
S’opta per aquest inici perquè treballant el màxim de persones de l’àmbit
cultural de forma col·laborativa, ben segur que es troben les millor formules
per obrir el debat sobre Cultura al conjunt de la ciutadania.

Objectius del procés

1. Llençar una proposta oberta al debat, dels eixos, objectius i actuacions

recollides en el document 2 del Pla de cultura, que integra les propostes del
document 1 del Pla de Cultura (vegeu pàg. 15)

2.

Fer-ho creant una estructura que faciliti metodologia de treball col·lectiu.

3. Incorporar les aportacions externes al document del Pla de Cultura a mesura
que es produeixin i crear espais de retorn.

4. Desenvolupar un procés de participació a llarg termini i amb diferents
nivells i fases de participació:

1r. Agents culturals i institucionals
2n. Ens locals i agents territorials
3r. Ciutadania
4t. Àmbits polítics

5. En referència a obrir el procés el màxim possible, obrir mecanismes i crear
una metodologia efectiva per fer extensiu el debat a tot el territori i a la
ciutadania en general tant a través d’activitats presencials com online

6. Establir un sistema per incorporar el màxim d’aportacions i fer-ho segons
uns criteris establerts pels grups de treball que es pugin generar
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Full de ruta

Elaboració de la documentació de partida

Debat de la proposta a nivell sectorial i territorial

Trobades de retorn

Debat de la proposta a nivell institucional

1.1

Documents 1 i 2
del PdeC

Encontres sobre
polítiques culturals
Posada en marxa
de les taules sectorials
i les taules temàtiques
Presentacio i debat
del PdeC Menorca,
Eivissa i Formentera
Trobades amb
representants
institucionals per
debatre el PdeC. Fase II.

Trobades de retorn

Debat de la proposta a nivell ciutadà

Processos online
Activitats ciutadanes
en formats diversos
per a la participació en
l’elaboració del PdeC

Debat i aprovació al Consell de Govern

Debat i aprovació al Parlament

Pla de Cultura
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1.1

Gener - Març 2018. Punt de partida
· Documents 1 i 2 del Pla de Cultura
· Primeres jornades i taules de treball
· Constituim les taules que treballen en 3 direccions:
1 - Diagnòstic compartit
2 - Definició del procés participatiu en funció de les conclusions de les jornades
3 - Definició /priorització de temes, propostes i conceptes
· Constituïm les taules sectorials
· Posem en marxa la web del pdc

Abril - Juny 2018. Recollida d’aportacions
· Desenvolupem la segona part del procés
· Ampliem la participació i representativitat
· Recollim propostes de les taules sectorials i taules temàtiques
· Dissenyem propostes de participació ampliada i plural
· Reelaboració del pla de cultura. Doc 3

Juny - Juliol 2018. Elaboració de alendaris
i pressupostos d’implantació
· Presentem el document 3 amb objectius, línies d’actuació i accions
· Elaborem els calendaris per prioritats anàlisi pressupostari viabilitat
· Redactem el PdC. Document definitiu

Juliol - Setembre 2018. Consulta i consens final
· Consens del document definitiu
· Informació pública
· Consens polític

Presentació del Pla de Cultura

10

Pla de Cultura
de les Illes Balears
2017- 2027
Document 2

Metodologia i document
de treball per a la redacció
del PdC

1.1

El procés parteix d’unes jornades en torn a 6 dels eixos estratègics de les polítiques
culturals, la posada en marxa de taules sectorials per elaborar propostes adequades
a les especificitats de les diferents disciplines de la creació i la formació de taules
temàtiques per treballar en torn a temes concrets que requereixen de diagnosi i
polítiques d’acció concretes.
Es tracta de treballar conjuntament en una diagnosi a partir de la revisió dels
documents actuals, desenvolupar propostes que abordin els objectius que se’n
derivin, pensar conjuntament la metodologia de treball que seguirà en les següents
fases i actualitzar de forma permanent el document resultant.
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1.2

Visió i valors

Com es deriva del Document 1 del Pla de Cultura, la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports, parteix d’una visió de la cultura en la qual les persones
sempre estan situades al centre de les polítiques i accions. Parteix, doncs,
d’una determinada visió de la que resulten uns objectius i eixos de treball
que s’aniran articulant en espais de participació amb diferents formats i
comunitats participants.

1. Cap a un canvi
de paradigma

Estem davant un canvi de paradigma? En els últims temps es parla sovint
d’economia del bé comú i de sistemes financers alternatius, es parla de
democràcia oberta i participativa, de noves formes de governança, de
coresponsabilitat entre les institucions i la ciutadania en la presa de decisions,
de la cultura com a dret i de la cultura com a bé comú. Si, estem davant d’un
canvi de paradigma i el repte es abordar-lo amb el valor que suposa compartir, i
fins i tot cedir, els espais de decisió a la ciutadania.
Proposar un nou model de política cultural (i de polítiques en general) passa, en
primer lloc, per situar les persones al centre d’aquestes polítiques, en tota la seva
diversitat de procedències, experiències i inquietuds. Un govern ha de governar, pot
fer-ho sol, pot fer-ho en contextos participatius, creant estructures adequades de
participació. El dret a la cultura es el dret d’accés i participació de les comunitats, però
també ho es el dret d’accés a les normes que elaboren i avaluen polítiques culturals.
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1.2

El dret d’accés a la cultura, significa també el dret d’accés a la creació, tal
com afirma la UNESCO quan recomana que els estats membres facilitin les
condicions necessàries perquè artistes i professionals de la cultura puguin
exercir les seves responsabilitats en igualtat de condicions amb la resta de la
ciutadania, preservant la seva inspiració creadora i la seva llibertat d’expressió.
Resulta per tant essencial, articular mecanismes que s’adaptin a la diversitat del
teixit cultural i les seves carències, evitant que sigui el teixit cultural que s’adapti a
mecanismes creats sovint al marge de l’experiència dels qui els han d’utilitzar per
treballar pel bé de les comunitats.
D’altra banda, i no només a Balears, durant massa temps s’ha entès que el valor
de la cultura ha radicat en el seu caràcter productiu, en els beneficis que produïa,
econòmics, polítics, urbanístics o turístics. Ha quedat en evidència que aquesta forma
d’entendre la cultura no ha acabat amb les desigualtats d’accés de la ciutadania i ha
generat grans desequilibris pel que fa a les possibilitats de petites empreses i el teixit
cultural de base en accedir i participar en els processos i contextos culturals.
La cultura a les Balears requereix, essencialment, d’un nou model que posi el focus
en el retorn social de la cultura, pel davant de la seva instrumentalització. Que treballi
per la consolidació i el reforç de tots els espais, equipaments, entitats, associacions i
en general de tot el teixit cultural comunitari i de base. Requereix un treball de baix a
dalt i a on la institució sigui un agent més en el disseny de les polítiques culturals.
Des del govern es vol vetllar també per què creadors i creadores, així com els
treballadors i les treballadores de la cultura, desenvolupin la seva feina en les
condicions adequades i es valori, per tant, la importància de la seva tasca en un àmbit,
la cultura, que es un bé per al conjunt de la societat.

3. Polítiques
culturals
adreçades
al conjunt de
la ciutadania

Per garantir el dret d’accés a la cultura al conjunt de la ciutadania cal, en primera
instància, garantir que l’educació en les arts i la cultura tingui major rellevància
en els programes escolars, des de la igualtat d’oportunitats per a tothom, i com a
eina clau per millorar la capacitat de crítica dels joves, incentivar el seu interès
en els processos culturals i evitar que esdevinguin mers consumidors passius de
la cultura.
Però cal treballar adreçar-se al conjunt de la ciutadania, garantint l’accés al
coneixement i fomentar la seva participació activa en el conjunt de les manifestacions
culturals.
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1.2

En aquesta tasca cap administració, persona, entitat, col·lectiu, equipament o
projecte artístic o cultural n’ha de ser aliè. Cal incloure en els continguts dels projectes
formes de mediació i accions que facilitin, interpel·lin i dialoguin permanentment
amb la diversitat i pluralitat de persones i comunitats.
Hem de treballar, doncs, perquè la ciutadania participi activament en les
infraestructures culturals, que esdevinguin espais oberts a les comunitats, repensant
els models que, avui, ja no es poden concebre com a mers espais de contemplació o de
consum, sinó com a espais de co-creació, participació o implicació.

4. Principis
i valors.
Document 1 del
Pla de Cultura

El Document 1 del Pla de Cultura, plantejava una sèrie de reptes que seguiran guiant
el conjunt d’objectius i propostes que despleguin els següents documents i plans:

1. Fer de l’accés a la cultura i a la informació un dels eixos centrals

de les polítiques públiques en general i de les culturals en particular.

2. Generar espais de diàleg i cooperació entre la ciutadania i entre
els actors que configuren el teixit cultural de les Illes Balears.

3. Enfortir i intensificar els vincles entre educació i cultura.
4. Situar els hàbits i usos culturals en un lloc central de la vida
quotidiana i ciutadana.

5. Promoure i donar suport a la recerca, al debat, a la investigació i a la creació,

en els marcs del respecte per la diversitat, del desenvolupament de projectes
transversals i de l’intercanvi i el diàleg entre illes, amb altres territoris de
parla catalana i a tots els àmbits.

6. Posar els mitjans per garantir a la ciutadania l’accés democràtic als

equipaments, generar espais de coparticipació i relacions de transparència
i reciprocitat.

7. Fomentar les relacions de proximitat entre equipaments culturals públics
i ciutadania, per tal d’establir noves formes de difusió de la informació i
el patrimoni que custodien.

8. Crear les eines per garantir el compliment del PdeC i l’assoliment dels

objectius a curt, mitjà i llarg termini: Observatori i Consell de la Cultura.

9. Fomentar els valors democràtics de solidaritat, respecte a la diversitat, a la
discrepància i a la diferència, a través de la participació en la vida cultural.

10. Implicar la joventut en totes les polítiques culturals. Intentar que l’hàbit
cultural formi part de la seva quotidianitat en arribar a l’edat adulta.

11. Promoure la igualtat d’oportunitats en la participació de les dones i els homes

en les activitats culturals i lídiques que tenguin lloc a la comunitat autònoma.
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1.2

Es proposa un model cultural per les Illes Balears, basat en els següents
valors i principis:

Per unes institucions culturals més obertes i transparents
Cap a un model basat en la cultura com a dret i en el retorn social
de la cultura, per davant d’indicadors estrictament quantitatius
Unes polítiques basades en el dret de les comunitats ciutadanes,
sense exclusions, a participar en els processos i institucions culturals
de forma permanent
Cap a unes polítiques culturals transformadores que proposin
nous marcs i contextos per enfortir i fer créixer el teixit cultural
Unes polítiques que abordin les diferents economies de la cultura

5. Cultura
i territori

És essencial incloure la participació des de la territorialitat, per tal d’identificar i
treballar des de les especificitats, particularitats i diversitat de territoris i de formes de
vida. El Pla de Cultura parteix de la visió de que la cultura sorgeix de les comunitats i
a elles ha de retornar i que aquesta cultura pròpia és una eina essencial pel diàleg, la
interacció i la transformació social.
Fomentar, donar visibilitat i impulsar iniciatives comunitàries i circuits culturals
al llarg del territori, treballant des de la gestió compartida entre les comunitats que
produeixen la cultura i la institució que genera accions per fer-les créixer i que haurà
de promoure l’articulació i interacció entre les organitzacions.
Amb l’objecte d’articular les polítiques amb les estratègies territorials caldrà
augmentar la col·laboració entre administracions (Consells Insulars i Ajuntaments)
per desenvolupar accions culturals a llarg termini, paral·lelament a les activitats
puntuals i festives.
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1.3

Estructura del document
de treball

El document s’estructura de forma que possibiliti i faciliti el treball col·lectiu
en torn a una proposta concreta d’esborrany i que es despleguen en torn a:
Eixos estratègics, Objectius específics, Línies d’actuació i accions i projectes.

Eixos estratègics
Son les finalitats i propòsits de caràcter general que es volen assolir.
Objectius específics
Son propòsits específics que plantegen fins concrets en algun
àmbit dins l’eix estratègics.
Línies d’actuació
Son les vies a través de les quals es vol assolir l’acompliment
dels objectius específics.
Accions / Projectes
Son projectes, plans i actuacions concretes per assolir els objectius.
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1.3

Del Document 1 al Document 2 del PdC
S’han identificat, resultat del Document primer del PdC i les consegüents
reflexions, 6 eixos estratègics que donaran lloc a diferents línies i taules de
treball, temàtiques o sectorials. Els eixos transversals es tindran en compte en
totes les estratègies, objectius i actuacions que se’n derivin de la redacció del Pla.
Resultat d’aquesta reordenació, aquests 6 eixos estratègics recullen totes les
propostes i objectius del document primer del PdC.

Pas del Document 1
al Document 2

1. Plataforma de participació ciutadana
en l’àmbit de les polítiques culturals
· Participació, equilibri i cohesió territorial
· Observatori de la Cultura i Consell de Cultura
· Democratització i nova governança

2. Institucions obertes, accessibles i participatives
· Pla del Patrimoni de les Illes Balears
· Pla de millora dels equipaments públics de titularitat estatal gestionats per la Comunitat
· Pla de nous equipaments
· Les bones pràctiques
· Mapa d’equipaments culturals de les Illes Balears
· Memòria i Patrimoni
· Democratització i nova governança
· Pla Legislatiu

3. Un teixit cultural enfortit i divers
· Projecció internacional i xarxes
· Joventut. Pla de joventut i cultura
· Creativitat, innovació i diversitat de les manifestacions culturals
· Pla de la lectura i el llibre
· Pla de linies públiques de subvencions
· Cultura científica i foment de la recerca
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4. Les diferents economies de la cultura
· Pla d’Indústries Culturals i recerca
· Pla de linies públiques de subvencions
· Les economies de la cultura

5. Cultura i ciutadania
· Pla de Públics
· Cultura, educació i ciutadania
· Polítiques culturals de proximitat

6. Perspectiva de gènere
· Igualtat de gènere
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1.4

Document de treball
per a la redacció del PdeC

El document 2 del PdC parteix dels objectius estratègics del primer document,
per tal d’identificar eixos de treball que desplegaran diferents accions: taules de
treball, línies d’acció a curt, mig i llarg termini i programes de participació.

Eix estratègic 1. Plataforma de participació ciutadana en l’àmbit
de les polítiques culturals

Eix estratègic 2. Institucions obertes, accessibles i participatives
Eix estratègic 3. Un teixit cultural enfortit i divers
Eix estratègic 4. Les diferents economies de la cultura
Eix estratègic 5. Cultura i ciutadania
Eix estratègic 6. Perspectiva de gènere

Eix estratègic
1

Plataforma de participació ciutadana en l’àmbit
de les polítiques culturals
L’accés a la cultura és un dret. Però, quines implicacions té el dret d’accés a la
cultura? Quins mecanismes poden garantir l’exercici d’aquest dret?
El dret constitucional a la cultura és garantir la igualtat d’oportunitats per a accedir
a les diverses comunitats en torn a les expressions i experiències culturals, és
participar activament en la seva construcció i és l’accés a les normes que elaboren i
avaluen les polítiques culturals.
Aquest eix desplegarà actuacions concretes per a la creació d’una plataforma
u organisme basat en la democràcia directa i participativa alhora de prendre
decisions en l’àmbit de la cultura.
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Institucions obertes, accessibles i participatives
Durant molts anys, la construcció d’equipaments i infraestructures culturals
va ser una de les prioritats de les administracions. Però és essencial, avui,
treballar intensament en la implicació de les persones i comunitats en aquestes
institucions, és necessari que es relacionin amb elles de forma quotidiana, activa i
a llarg termini.
Cal treballar en la creació d’òrgans de govern que desbordin l’espai polític, per
compartir els projectes, obrint-los a les comunitats i treballant des d’un marc col.
laboratiu.
Aquest eix planteja també la necessitat de reforçar i adaptar el conjunt de les
institucions culturals a les transformacions socials i tecnològiques, modernitzar la
gestió, professionalitzar-les i dotar-les dels recursos adequats.

Eix estratègic
3

Un teixit cultural enfortit i divers
Si les administracions públiques han d’invertir en les institucions, en la
investigació, en el patrimoni i la memòria, també han d’afavorir situacions perquè
artistes i professionals de la cultura treballin en condicions adequades. Perquè la
cultura la fa la societat i és imprescindible entendre el suport al treball artístic i
cultural com a una inversió que reverteix directament en la ciutadania, i cal, per
tant, posar en valor el retorn social de la cultura.
Desplegar mecanismes per afavorir processos culturals, facilitar eines per
desenvolupar projectes tot garantint condicions de treball apropiades i sensibilitzar
en torn al valor del treball creatiu, son alguns dels objectius d’aquest eix.

Eix estratègic
4

Les diferents economies de la cultura
Entendre l’accés a la cultura com el consum de productes i serveis que ofereixen
institucions i sectors professionals i avaluar el seu efecte pel seu impacte
econòmic no ha resolt les desigualtats d’accés a la cultura i a la creació.
Tampoc les indústries culturals han estat alienes a les dificultats de sostenibilitat
econòmica en temps de crisi sistèmica i es, per tant, important crear mecanismes
adequats per enfortir-les, alhora que intensificar la seva capacitat d’oferir un
retorn social.
I avui, es fa necessari fomentar altres formes d’economia vinculades a la cultura,
com l’economia social, solidària i/o cooperativa, que posa en valor a les persones
davant del lucre, treballen des de la gestió compartida i es comprometen amb la
sostenibilitat mediambiental.
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Cultura i ciutadania
Sota el convenciment que la gran aposta per apropar la ciutadania a la cultura es
treballar des de la relació de la institució educativa amb la creació i la cultura, es
necessari obrir vies per treballar en aquestes convergències.
De la mateixa manera, cal intensificar el suport a iniciatives de proximitat,
públiques, privades, associatives o comunitàries que contribueixen
significativament a augmentar la participació cultural i permeten reequilibrar
territorialment l’acció cultural.
Sense oblidar que l’assoliment dels objectius que l’Eix 2 proposa, obrint les nostres
institucions a la participació activa de les comunitats, resultarà essencial per a una
implicació real de la ciutadania en els processos culturals.

Eix estratègic
6

Perspectiva de gènere
Malgrat que la incorporació de la perspectiva de gènere és un eix transversal a
totes les polítiques públiques, l’àmbit cultural presenta certes especificats en la
incorporació de la perspectiva de gènere, de les dones i del feminisme.
S’han identificat una sèrie de mesures concretes que fan referència a actuacions
en àmbits com la memòria, el patrimoni (material i immaterial), la producció
i exhibició artística o a intervencions a l’espai públic, que volen ser el punt de
partida per obrir un debat col·lectiu.
Aquest eix, en qualsevol cas, esdevindrà transversal a totes les actuacions del Pla
de Cultura i tindrà en compte la Secció 1ª del Capítol II de la Llei per a la Igualtat
d’igualtat de dones i homes, aprovada el Juliol del 2016 pel Govern de les Illes
Balears, que aquí es reprodueix:

Capítol II
Cultura i esport

Secció 1a
Cultura

Article 32
Participació en l’àmbit cultural
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de promoure la
igualtat d’oportunitats en la participació de les dones i els homes en les
activitats culturals i lúdiques que tenguin lloc a la comunitat autònoma.
2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de facilitar l’accés
de les dones a la cultura, han de divulgar les seves aportacions en totes les
manifestacions culturals i han d’incentivar produccions artístiques i culturals
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que fomentin els valors d’igualtat entre dones i homes, en les disciplines
artístiques en què la presència de les dones és minoritària. Així mateix, han de
vetlar perquè en les manifestacions artístiques no es reprodueixin estereotips
i valors sexistes, i han d’afavorir la creació i la divulgació d’obres que presentin
innovacions formals favorables a la superació de l’androcentrisme i el sexisme.
3. Les administracions públiques han d’impulsar la recuperació de la memòria
històrica de les dones i han de promoure polítiques culturals que facin visibles
les seves aportacions al patrimoni i a la cultura de les Illes Balears, i també a la
seva diversitat. Així mateix, han de potenciar la presència de dones creadores
en totes les exhibicions locals, insulars i autonòmiques.
4. Les administracions públiques han de promoure i garantir la igualtat
d’oportunitats entres dones i homes en la participació en les festes tradicionals
i en la cultura popular, i corregir estereotips sexistes.

Eix transversal

El foment de la llengua catalana
Promoure actituds positives envers el català, incrementar-ne el coneixement i
el seu ús entre les diverses i plurals comunitats que conformen la ciutadania i
promoure la creació cultural en llengua catalana, es un eix transversal de totes les
actuacions resultants del Pla de Cultura. En aquest sentit, el Pla d’Actuacions en
Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021, aprovat pel Consell
Social de la Llengua Catalana el juliol del 2016, inclou 136 mesures de les quals 90
interpel·len a l’àmbit cultural.
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Desplegament dels eixos
Eix estratègic
1

Plataforma de participació ciutadana en l’àmbit
de les polítiques culturals
Objectiu específic 1
Impulsar la creació d’un(s) organisme(s) que garanteixi(n) la participació
a llarg termini, tenint en compte les possibilitats que els nous entorns
digitals ofereixen

Línies d’actuació
Creació d’espais de coordinació, diàleg i participació vinculant en cultura entre
institucions, agents culturals i ciutadania
Accions i projectes
1) Analitzar diferents possibilitats posant en marxa la taula de treball “Plataformes
de participació en cultura a les Balears”. Cap a un Consell de les arts i la cultura a les
Illes Balears
2) Elaboració de la proposta concreta per la creació del(s) organismes(s)
3) Posada en marxa del(s) Organisme(s) (estatuts i/o normatives)
4) Posada en marxa d’un espai digital de participació, que permeti impulsar la
innovació institucional tot incorporant formules renovades de governança de la
cultura que afavoreixin i garanteixin la participació de la societat civil
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Objectiu específic 2
Crear mecanismes d’estudi, estadístiques, indicadors i avaluació
permanent del sector cultural balear.

Línies d’actuació
Impulsar l’Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Accions i projectes
1) Encarregar el projecte del Observatori de la Cultura IB
2) Simultàniament i tenint en compte que s’integrarà a l’Observatori, elaborar el
mapa d’equipaments de les IB
3) Específicament, creació d’estudis, estadístiques, indicadors i avaluacions de la
situació actual de la dona en l’àmbit cultura a les Illes Balears

Objectiu específic 3
Augmentar la interconnexió territorial, millorant la coordinació i diàleg
entre les diferents institucions que conformen l’estructura organitzava del
foment de la cultura a les Balears.

Línies d’actuació
Revisar l’estructura organitzativa de la cultura a través de la coordinació entre
institucions, recursos i agents, i fer-ho des de la diversitat i especificat dels diferents
territoris, cultures i experiències.
Accions i projectes
Crear la Comissió tècnica Interinsular (o ampliar les existents), amb membres
institucionals i professionals independents de tot el territori Balear, que s’haurà
d’encarregar d’analitzar la delimitació de competències entre les diferents
administracions i entitats responsables en àmbit de la cultura a les balears,
per tal de coordinar millor els àmbits d’actuació, evitant duplicitats i cercant la
complementarietat i reforç del teixit cultural
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Institucions obertes, accessibles i participatives
Objectiu específic 1
Desenvolupar un model cultural en el que la ciutadania senti que forma
part de les institucions, creant els canals per que contribueixi activament
en el desenvolupament dels projectes de les institucions

Línies d’actuació
Repensar i reestructurar la governança i els òrgans de participació de les
institucions públiques dependents de la conselleria, tenint en compte les
comissions i òrgans de participació ja existents (algunes recentment reactivades)
Accions i projectes
1) Realitzar l’anàlisi dels actuals òrgans de participació i de comissions
de les Institucions culturals del Govern Balear
· Institut Balear de la Joventut-IBJove
· Institut d’Estudis Baleàrics-IEB
· Arxiu del Regne de Mallorca-ARM
· Biblioteca Pública de Palma
· Museu de Mallorca i Secció Etnològica de Muro
· Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera i Secció Monogràfica
i Necròpolis del Puig des Molins-MAEF
· Consorci per a la Música de les Illes Balears. Orquestra Simfònica
de les illes Balears-OSIB
· Delegació del Govern de les Illes Balears per a l’Institut Ramon Llull-IRL
· Comissions tècniques Interinsulars
2) Identificar comunitats participants i comunitats potencialment
participants en torn a les institucions
3) Elaborar la proposta de nou funcionament per garantir la participació
d’agents/professionals independents en les diferents comissions
i òrgans de govern
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Objectiu específic 2
Garantir una gestió ètica i transparent de les institucions culturals

Línies d’actuació 1
Elaborar un Codi de Bones Pràctiques que determini formes d’actuar en la
convocatòria de concursos públics per a la selecció de direccions d’institucions,
jurats pels premis i comissions de valoració a projectes per a les subvencions i,
en general, en la gestió d’institucions, entitats i projectes culturals.
Accions i projectes
Posada en marxa de la taula de redacció del Codi de BBPP que haurà de regir la
gestió de la cultura a les IB (s’adjunta proposta/esborrany, pàg. 56)

Objectiu específic 3
Intensificar la col.laboració amb les institucions responsables de la
protecció i difusió del patrimoni cultural i fomentar la circulació i difusió
del coneixement

LINIES D’ACTUACIO 1
Elaborar el Pla Estratègic del Patrimoni, en col.laboració amb els Consells Insulars,
que tenen transferides les competències des de l’any 1995

Línies d’actuació 2
Dotar dels recursos adequats a les institucions patrimonials i equipaments culturals
per tal de millorar la conservació, difusió i gestió del patrimoni cultural i assolir
un major retorn social
Accions i projectes
1) Elaborar una diagnosi sobre la situació dels patrimoni i paisatge cultural
a les IB, els recursos actuals, i detectar les seves necessitats
2) Fer una planificació a curt, mig i llarg termini per adequar els recursos
a la dimensió i especificitat dels equipaments
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Línies d’actuació 3
Fer un pla per les millores tecnològiques o de recursos a les institucions
que afavoreixin i garanteixin l’accés a la informació
Accions i projectes
1) Fomentar la digitalització d’arxius, centres de documentació i catalogació
digital dels fons museístics que faciliti la seva difusió i l’accessibilitat al
coneixement
2) Coordinar les administracions locals, insulars i autonòmiques per un Pla
de Xoc d’innovació tecnològica a equipaments de proximitat

Objectiu específic 4
Millorar l’organització i estructures de suport a la cultura
i revisar legislació

1) Dotar les organitzacions i departaments del Govern responsables de la gestió de
la cultural, per tal d’adequar-la i tenir plena capacitat i recursos
en el desenvolupament de les diferents línies i accions del present PdC

2) Revisar la legislació en matèria de cultura:
• Llei d’Arxius
• Llei de Cultura Popular
• Llei de Mecenatge
• Llei de Museus (revisió actualment en marxa)
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Un teixit cultural enfortit i divers
Objectiu específic 1
Articular mecanismes per què creadors i agents culturals
treballin en condicions adequades

Línies d’actuació 1
Adequar els sistemes de finançament a l’especificitat del treball cultural
en totes les fases de fet creatiu i la producció cultural
Accions i projectes
1) Crear la Comissió tècnica, amb membres institucionals i professionals externs,
amb la participació d’artistes i gestors culturals, que s’haurà d’encarregar
d’analitzar i elaborar propostes de modificacions o innovacions en el sistema
de subvencions, convenis i altres mecanismes de suport a agents culturals
2) Creació de clàusules i codis que garanteixin i defineixen els drets i deures dels
professionals de la cultura en aspectes professionals, econòmics i laborals.

Línies d’actuació 2
Introduir mecanismes per evitar condicions de treball precàries d’artistes
i treballadors i treballadores culturals
Accions i projectes
Inclusió en el Pla de Lluita contra la precarietat laboral impulsat per
la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, un treball específic en
el camp artístic i laboral
Elaboració del Codi de Bones Pràctiques

LINIES D’ACTUACIÓ 3
Generar línies de suport i visibilitat del treball de les dones
en el món cultural i artístic
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Objectiu específic 2
Fomentar la creació en totes les fases del procés creatiu: recerca, creació,
producció, exhibició i projecció internacional, abordant els reptes dels
nous entorns digitals

Línies d’actuació 1
Dotar de recursos al teixit cultural per afavorir les condicions per a la creació
i producció
Accions i projectes
Introduir noves línies de suport a persones i agents culturals, que supleixin les
possibles mancances que la Comissió tècnica de subvencions detecti i proposi
per garantir recursos en tota la cadena de valor del procés creatiu

Línies d’actuació 2
Col·laborar amb iniciatives associatives, comunitàries, privades o públiques que
fomenten processos creatius innovadors, donen espai a l’experimentació i el risc,
la formació, programes de residències d’artistes o processos col.laboratius
Accions i projectes
Crear línies específiques per fomentar els processos creatius, equilibrant els
ajuts a l’exhibició i producció, amb els ajuts a la recerca i la creació

Línies d’actuació 3
Abordar el reptes que les transformacions tecnològiques suposen en els processos
creatius, culturals, comunicació i de xarxes horitzontals de cooperació local,
nacional i internacional
Accions i projectes
Acompanyar processos per garantir la lliure circulació del pensament i l’art
contemporani, a través de xarxes i comunitats, xarxes digitals, xarxes socials
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Línies d’actuació 4
Augmentar la presència internacional de la cultura i la llengua de les Illes Balears
i fomentar la col·laboració i intercanvi internacional
Accions i projectes
En el marc de la revisió del sistema de subvencions, analitzar les que fan referència
la mobilitat, projecció internacional i residències internacionals amb l’objectiu
d’agilitzar els processos i potenciar i garantir la presència de creadors i creadores
de les Illes Balears a l’exterior, així com incentivar l’intercanvi i la cooperació
nacional i internacional

Línies d’actuació 5
Analitzar de quina forma es poden compartir recursos entre els equipaments
i els agents culturals
Accions i projectes
1) Crear mecanismes o plataformes a través de les quals es puguin compartir
recursos materials entre els equipaments, els seus espais i els materials disponibles
2) Fomentar la gratuïtat d’ús d’espais públics per a projectes culturals d’interès
públic i sense ànim de lucre
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Les diferents economies de la cultura
Objectiu específic 1
Fomentar les economies socials, solidàries i cooperatives en l’àmbit
cultural (amb la col·laboració de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria-Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral)

Línies d’actuació 1
Donar suport, visibilitzar, facilitar i fomentar les empreses culturals
que treballin en el marc d’economies socials i cooperatives
Accions i projectes
Fe un pla de suport i difusió sobre les noves formes d’economia, en l’especificitat
del sector cultural

Línies d’actuació 2
Sensibilitzar a les organitzacions i ciutadania en torn a noves formes
de producció, distribució i consum
Accions i projectes
Desenvolupar estratègies i eines per donar veu i visibilitzar iniciatives,
sectors i pràctiques en l’àmbit de les noves formes d’economia

Línies d’actuació 3
Analitzar i fomentar les innovacions culturals i econòmiques, incentivant models
alternatius de finançament per a noves formes de producció cultural
Accions i projectes
1) Incentivar models alternatius de finançament de la cultura, como ara el
Crowfunding, que incorporin a nous agents i diversifiquin les vies de suport a
projectes culturals.
2) Elaborar mapes d’iniciatives culturals amb nous models d’economia adaptats a
noves formes de producció, per tal de donar suport i augmentar les seves capacitats
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Línies d’actuació 4
Formació: crear eines i recursos formatius en torn a les diferents formes d’economies
socials per acompanyar iniciatives ja existents o noves iniciatives
Accions i projectes
En col·laboració amb la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria desenvolupar
plans de formació per a noves empreses culturals, per a la transformació d’empreses
culturals mercantils en empreses d’ESS, per l’acompanyament i millora de les
capacitats d’empreses ja existents, formar per a l’emprenedoria col·lectiva, promoure
cooperatives de serveis professionals...

Objectiu específic 2
Enfortir les indústries culturals de les illes Balears (En col·laboració amb
la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria)

Línies d’actuació 1
Recolzar la indústria cultural, potenciar-la i fer-ho amb les eines adequades al
desenvolupament empresarial i amb la implicació de les conselleries d’Innovació,
Recerca i Turisme i de Treball, Comerç i Indústria
Accions i projectes
Incorporar al recentment creat Institut de les Indústries Culturals les propostes i
conclusions de la taula de treball corresponent

Línies d’actuació 2
Crear eines per tal que les empreses culturals, amb les seves diverses dimensions i
disciplines, no només siguin sostenibles sinó que beneficiïn a les comunitat al seu
entorn.
Accions i projectes
Als ajuts, incloure criteris de retorn social i de foment del treball amb comunitats
diverses que garanteixin la participació enfront el consum passiu
- Incentius a les activitats (festivals o esdeveniments) que fomentin
la participació de la ciutadania a través de polítiques de preus
accessibles o altres mesures d’apropament
- Polítiques de descentralització territorial
- Clàusules que valorin especialment iniciatives que incloguin
projectes pedagògics i/o d’inclusió social
- Fomentar projectes que més enllà de l’efecte econòmic
en el seu context, tenguin incidència en el teixit local
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Línies d’actuació 3
Fomentar un comerç cultural de qualitat i proximitat
Accions i projectes
Elaborar un pla d’actuació i d’incentius a la creació (i supervivència) de llibreries,
galeries o altres comerços culturals de proximitat, amb la Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria. El Pla hauria d’incloure:
- Actuacions per al coneixement del mapa del comerç cultural
- Actuacions de visibilitat i reconeixement, a través
de campanyes de difusió i promoció
- Suport al comerç cultural a través d’ajuts o mesures de benefici fiscal
-Revisió de les polítiques d’adquisicions dels equipaments públics

Eix estratègic
5

Cultura i ciutadania
Objectiu específic 1
Garantir l’educació artística i cultural a les escoles. Promoure
la creació i coordinació d’un sistema d’educació artística.

Línies d’actuació 1
La cultura i les arts presents als programes escolars
Accions i projectes
Conjuntament amb la Conselleria d’Educació i Universitats, elaborar el Pla
Educació-Cultura que garanteixi una major presència de la cultura i les arts als
currículums escolars
Tenir en compte, en el marc de la integració de les arts i la cultura als programes
escolars, la importància de visibilitzar les dones i les seves aportacions
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Línies d’actuació 2
Fomentar i enfortir els projectes col.laboratius entre organitzacions
culturals i educatives
Accions i projectes
Crear mecanismes i recursos per tal d’incentivar als ajuntaments que
promoguin la relació entre escoles i organitzacions culturals en el desenvolupament
de projectes conjunts

Línies d’actuació 3
Vetllar per que l’educació cultural sigui present a les agendes d’agents i
organitzacions culturals
Accions i projectes
Crear incentius perquè totes les organitzacions culturals, públiques i privades,
treballin programes pedagògics amb escoles

Línies d’actuació 4
Apropar el fet i el procés creatiu a les escoles
Accions i projectes
Impulsar programes de relació i diàleg entre artistes i joves
(artistes en residència)

Objectiu específic 2
Promoure la cultura de proximitat i la gestió comunitària de la cultura

Línies d’actuació 1
Treballar amb els ens i agents locals en el reforç i articulació del teixit cultural de
proximitat
Accions i projectes
Elaborar, conjuntament amb els Consells insulars i ens locals, el mapatge
d’iniciatives culturals en els diferents territoris i municipis, i reforçar la xarxa
de programes i equipaments, segons un pla de treball col·lectiu entre
institucions i agents
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Línies d’actuació 2
Afavorir i donar suport a les biblioteques com a espais de proximitat, reforçant la
seva connexió amb altres agents culturals, socials i educatius del territori
Accions i projectes
Col·laborar amb les administracions competents per tal d’invertir en el conjunt de
les Biblioteques de les Illes Balears, reforçant el seu paper com a espais culturals,
educatius, de promoció de la lectura i de cohesió social i adequant les seves
instal·lacions als canvis tecnològics i socials

Línies d’actuació 3
Donar suport i incentivar la gestió comunitària de la cultura
Accions i projectes
1) Donar visibilitat a iniciatives comunitàries i obrir el debat sobre el rol de
l’administració en torn a la gestió comunitària
2) Enfortir l’associacionisme cultural, incrementant la seva responsabilitat en la
gestió comunitària de projectes i espais

Objectiu específic 3
En l’àmbit que aquest Eix estratègic proposa, serà també clau la el
desenvolupament de l’objectiu 1 de l’Eix 2. Institucions obertes,
accessibles i participatives (Vegeu pàgina 14)
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Perspectiva de gènere
Objectiu específic 1
Elaborar un pla d’actuació, conjuntament amb l’institut Balear
de la Dona-IB Dona, per tal de reconèixer i visibilitzar la presència
de la dona en tots els àmbits de la cultura

Línies d’actuació
Crear un pla d’actuació en els àmbits de la Memòria, el Patrimoni, la intervenció
als espais públics, la producció artística...
Museus
· Revisar i corregir els continguts per evitar les absències de dones
· Garantir la igualtat de gènere a patronats, comissions i qualsevol òrgan col.legiat
· Facilitar la formació en perspectiva de gènere del personal dels equipaments
· Fomentar la producció artística feta per dones
Espai públic
· Promoure l’estudi sobre les contribucions de les dones per tal de
donar-les visibilitat als noms dels carrers, als espais públics o momuments...
· En col.laboració amb l’IB Dona i entitats socials, treballar amb
els ajuntaments per a la igualtat en el nomenclàtor de les vies públiques
· Donar visilitabilitat a espais significatius de les dones en la memòria
històrica de les Illes Balears i fomentar el seu coneixement
· Crear ajudes, beques o encàrrecs d’estudis sobre les aportacions
de les dones
· Promoure activitats vinculades a diades reivindicatives
dels drets de les dones
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Foment de la producció artística i de coneixement femenina
· Fomentar la creació i producció de les dones creadores
en tots els àmbits de la creació
· Crear criteris en les subvencions que afavoreixin la igualtat
de gènere en les programacions i produccions
· Vetllar per la visibilitat i presència de les dones en seminaris, conferències...
· Impulsar programes de reflexió (debats, xerrades...) en torn a questions referents
a la dona en diferents contextos i moments històrics
· Vetllar perquè en les manifestacions artístiques no es reprodueixin estereotips
i valors sexistes i que afavoreixin la creació i la divulgació d’obres que presentin
innovacions formals favorables a la superació de l’androcentrisme i el sexisme (Article
32.2 de la llei 11/2016)
· Impulsar la recuperació de la memòria històrica de les dones i han de promoure
polítiques culturals que facin visibles les seves aportacions al patrimoni i a la cultura
de les Illes Balears, i també a la seva diversitat (Article 32.3 de la Lllei 11/2016)

Observatori
· Elaborar estadístiques que permetin obtenir indicadors rigorosos
· Inventariar bones pràctiques de política de dones en les actvitats
culturals de les administracions i d’agents i organitzacions culturals
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Nous relats per a les polítiques
culturals a les Illes Balears

Aquests primers encontres, que formen part de l’elaboració del Pla de
Cultura de les Illes Balears (PdC), proposen, a través de ponències, col·loquis,
converses i taules de treball, una reflexió i debat en torn a diversos conceptes
que el PdC ja ha obert a través del primer document i sobre els que ara vol
aprofundir. Les taules s’articulen en torn 5 dels eixos estratègics proposats
en el present document, i durant les jornades de reflexió i debat s’analitzaran
també els propis eixos i els seus continguts.
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1. Plataformes de participació innovadores, obertes
i inclusives: arribar a la ciutadania

2. Democratitzar i obrir les institucions a les comunitats ciutadanes
3. Enfortir el teixit cultural
4. Abordant les diferents economies de la cultura
5. Cultura i ciutadania

En general, els encontres planegen entre la teoria i la pràctica, entre relats teòrics
i experiències concretes. I totes finalitzen amb taules de treball que tindran la
missió d’aterrar el que hem sentit, dialogat i debatut, en propostes concretes tenint
en compte la realitat específica de l’escenari cultural a les Illes Balears.
Els primers encontres i taules de treball es despleguen segons el següent
full de ruta:
Full de ruta

1. Cinc taules de treball temàtiques, articulades segons els eixos que el pla

proposa, que tindran lloc a Palma. Es preveu crear ajuts als desplaçaments
d’agents culturals de Menorca, Eivissa i Formentera

2. Taules de treball nomenades “El Pla de Cultura, a debat” a Menorca,
Eivissa i Formentera, amb la presentació a càrrec de les persones
participants a les taules de Palma

3. Taules sectorials i taules específiques
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PLATAFORMES DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA EN L’ÀMBIT DE LES POLÍTIQUES
CULTURALS
Relatoria de la sessió
Aquesta primera trobada en el marc del Pla de Cultura, vol obrir qüestions sobre
el tema de la participació ciutadana en relació a la redacció de plans de cultura,
les complexitats específiques en el marc del teixit cultural, les possibilitats reals
d’incidència en la presa de decisions sobre les polítiques públiques, la implicació
de la ciutadania plural i no sectorial i els mecanismes necessaris per garantir
plataformes estables i no depenent dels canvis polítics.
Tractarà sobre la capacitat de les institucions de dissenyar i conduir processos
participatius sense exclusions i del rol de la institució per acompanyar aquests
processos. A partir d’experiències concretes (A Coruña, Sevilla, Madrid) i de la
mà de col·lectius que treballen des de les pràctiques col·laboratives i la innovació
social, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports vol explorar formules reals
de cogestió de les polítiques culturals.

Ponència:
Divendres, 9 de febrer, 16 h.
Col·loqui i presentació d’experiències
Divendres, 9 de febrer, 17 h a 20 h
Museu de Mallorca
Taula de treball: propostes per a la
construcció d’un sistema de participació
ciutadana en l’àmbit de la cultura a les
Illes Balears
Dissabte 10 de febrer, de 10 h a 14,30h h
Conclusions de les jornades
Dissabte 10 de febrer de 16 h a 17,30h
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DEMOCRATITZAR I OBRIR
LES INSTITUCIONS A
LES COMUNITATS CIUTADANES
Relatoria de la sessió
La ciutadania exigeix, comprensiblement, unes institucions més obertes,
transparents i accessibles (Jaron Rowan a Cultura Libre de Estado).
Aquesta taula té com a eix principal de treball els nous models de governança
i la participació de la ciutadania en els projectes/institucions culturals amb
l’objectiu de democratitzar les nostres institucions, obrir-les a la ciutadania i crear
mecanismes de participació, seguiment i avaluació de les mateixes. A la ponència
i debat seguirà una taula de treball en la que es treballarà en torn propostes
pràctiques aplicables al mapa d’institucions públiques de les Balears.

Presentació i col·loqui:
Divendres, 16 de febrer a les 15,30h
Taller i taula de treball: governances compartides
Dinamització:
Dimecres 16 de febrer, de 17h a 19,30 h
Conclusions de les jornades
Dissabte 16 de febrer de 16 h a 17,30h
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ENFORTIR EL TEIXIT CULTURAL
Relatoria de la sessió
Aquesta taula vol abordar les formes en que des del Govern es poden impulsar
mecanismes i formules perquè creadors i creadores, agents culturals o entitats,
augmentin la seva capacitat per desenvolupar els seus projectes, facilitant formules d’optar als recursos eficients i adequades a l’especificat de l’àmbit cultural.
Parteix d’entendre el valor social de la cultura, la importància del teixit cultural de
base o de l’impuls a la gestió comunitària de cultura. Una taula que abordarà les
necessitats del conjunt del teixit cultural de les Balears i els recursos necessaris
tant a nivell de finançament, com de visibilitat, reconeixement, informació, revisió
de procediments...

Dissabte, 17 de febrer
El rol de la institució en el suport
al teixit cultural
Presentació i col·loqui:
10 h – 11 h
Taller i taula de treball: capgirar sistemes
i mecanismes per facilitar el treball cultural
Conduit per
11,30 h – 14,30 h
Conclusions de la jornada
15,30 h – 16,30 h
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ABORDANT LES DIFERENTS
ECONOMIES DE LA CULTURA
Relatoria Noves economies de la cultura:
Relatoria cap a un nou Institut de les Indústries Culturals:
Relatoria Turisme Economia i Cultura:
A través de dos taules es volen abordar les noves perspectives que, en temps de
grans transformacions polítiques, econòmiques i socials, s’obren en l’àmbit de les
economies de la cultura. El concepte d’indústries culturals o creatives fa referència l’activitat artística i professional, al desenvolupament dels sectors culturals
i als processos de industrialització, distribució i consum de la cultura i, per tant,
el consum cultural serà l’indicador principal del desenvolupament cultural de la
societat. Avui, s’han obert nous enfocs que tenen a veure amb el retorn social de la
cultura, davant el retorn econòmic, tenen a veure amb noves formes d’economia
que posen en valor la sostenibilitat, la solidaritat, la col·laboració, la democràcia en
la pressa de decisions i la sostenibilitat en la producció de bens. D’altra banda, la
segona taula, Cap el nou Institut de les Indústries Culturals, serà el punt de partida
d’un procés de treball col.laboratiu per analitzar i reflexionar entorn a la missió,
valors i funcions que hauria de tenir el nou Institut de les indústries Culturals,
recentment creat per la Conselleria.

Divendres, 23 de febrer
Cultura i noves economies
(per confirmar)
16 h – 17 h
Indústries culturals i institucions
17 h – 18 h
Cap a un model no economicista
del turisme cultural
18 h – 19 h
Dissabte, 24 de febrer
10 – 14,30h
Taller i taula de treball noves
economies de la cultura
Conduit per
Taller i taula de treball: Cap el nou
Institut de les Indústries Culturals
Conduit per
Taller i taula de treball: Nous models de turisme
cultural no mercantilista
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CULTURA I CIUTADANIA.
CULTURA I EDUCACIÓ
Relatoria de la sessió
En torn al tema de l’accés de la ciutadania a la cultura, la certa distància de ciutadans i ciutadanes de les Balears als nostres equipaments i segons quins processos i
activitats culturals, s’obren diversos fronts que, per ells mateixos, requeririen reflexions profundes i polítiques decidides i decisives. Sobre el com introduir la cultura
als programes culturals, sobre com garantir un accés veritablement inclusiu, en
tota la diversitat i la pluralitat ciutadana, de com fomentar la gestió comunitària de
la cultura i de la necessitat de treballar polítiques de proximitat que fomentin una
participació activa i crítica a la cultura.

Dimecres 28 de febrer
Cultura, ciutadania, educació
Presentació de Sitjar
15,30 h – 17 h
Taller i taula de treball
Conduit per
17 h - 19,30 h
Conclusions de la jornada
A càrrec de
19,30 h – 20 h
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PERSPECTIVA DE GÈNERE
EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA
Relatoria de la sessió
L’Objectiu general de la taula és analitzar, aprofundir i fer propostes per tal de
donar compliment als preceptes continguts a l’article 32 “Participació en l’àmbit
cultural”, de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes a les Illes
Balears.

Els objectius específics són:
• Analitzar la situació de les dones en el mon artístic i cultural.
• Establir una mirada crítica dels obstacles als quals s’afronten les dones.
• Analitzar les conclusions de les temàtiques abordades a les distintes
taules des d’una perspectiva de gènere.
• Conèixer exemples de producció artística elaborat amb perspectiva de gènere.
• Fer propostes de noves polítiques públiques per tal d’establir mesures d’acció
positiva i de discriminació inversa per tal de promoure la igualtat d’oportunitats
en la participació de les dones i els homes en les activitats culturals.
• De la necessitat de treballar polítiques de proximitat que fomentin
una participació activa i crítica a la cultura.

La taula constarà de:

• Ponència
• Col·loqui i presentació d’experiències
• Projectes
• Experiències d’artistes
• Taula de treball
• Conclusions de les jornades
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Debats sobre el Pla de Cultura
a Menorca, Eivissa i Formentera

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports convocarà a institucions
i agents culturals de Menorca, Eivissa i Formentera a debatre i treballar en
torn als eixos, objectius i actuacions que proposa el Pla de Cultura, tenint
en compte les especificats de cada territori.
Les jornades es desenvoluparan tot seguit a les taules temàtiques que
hauran tingut lloc a Palma, segons els següent format i calendari adjunt.
També es preveu facilitar l’assistència a les taules inicials a Palma, posant
en marxa ajuts als desplaçaments per agents culturals que tenguin interès
en assistir-hi.

Divendres, 2 de març
Menorca

Presentació-resum de les 5 taules
(cada presentació a càrrec de una de les persones participants
a la taula inicial)
De 15,30 h a 16,45
1. Plataformes de participació innovadores, obertes i inclusives:
arribar a la ciutadania
2. Democratitzar i obrir les institucions a les comunitats ciutadanes
3. Enfortir el teixit cultural
4. Abordant les diferents economies de la cultura
5. Cultura i ciutadania
Taula de treball. Propostes per a Menorca
De 17 h a 20 h
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Presentació-resum de les 5 taules
(cada presentació a càrrec de una de les persones participants
a la taula inicial)
De 15,30 h a 16,45 h
1. Plataformes de participació innovadores, obertes i inclusives: arribar a la
ciutadania
2. Democratitzar i obrir les institucions a les comunitats ciutadanes
3. Enfortir el teixit cultural
4. Abordant les diferents economies de la cultura
5. Cultura i ciutadania
Taula de treball. Propostes per a Eivissa
De 17 h a 20 h

Dissabte, 9 de març
Formentera

Presentació-resum de les 5 taules
(cada presentació a càrrec de una de les persones participants
a la taula inicial)
De 10 h a 11,15 h
1. Plataformes de participació innovadores, obertes i inclusives: arribar a la
ciutadania
2. Democratitzar i obrir les institucions a les comunitats ciutadanes
3. Enfortir el teixit cultural
4. Abordant les diferents economies de la cultura
5. Cultura i ciutadania
Taula de treball. Propostes per a Formentera
De 11,30 h a 14,30 h
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NOUS RELATS EN CULTURA A LES ILLES BALEARS
Encontres sobre polítiques culturals
en el marc del Pla de Cultura de les Illes Balears
Jornada 1

Plataformes de participació ciutadana en l’àmbit
de les polítiques culturals
Divendres 9 de febrer
16 h. Plataformes de participació innovadores,
obertes i inclusives: arribar a la ciutadania
17- 20h. Presentació d’experiències i col·loqui
Dissabte, 10 de febrer
10 - 14 h. Taller i taula de treball: propostes per a la construcció d’un
sistema de participació ciutadana en l’àmbit de la cultura a les Illes Balears
15,30 - 16,30 h. Conclusions de la jornada

Jornada 2

Democratitzar i obrir les institucions
a les comunitats ciutadanes
Divendres 16 de febrer
15,30 h. Noves formes d’institucionalitat
17 - 19,30 h. Taller i taula de treball: governances compartides
19,30 - 20 h. Conclusions de la jornada
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Enfortir el teixit cultural
Dissabte, 17 de febrer
10 h. El rol de la institució en el suport al teixit cultural
11,30 - 14,30 h. Taller i taula de treball: capgirar sistemes
i mecanismes per facilitar el treball cultural
15,30 - 16,30 h. Conclusions de la jornada

Jornada 4

Abordant les diferents economies de la cultura
Relatoria Noves economies de la cultura
Relatoria cap a un nou Institut de les Indústries Culturals
Relatoria Turisme Economia i Cultura
Divendres, 23 de febrer
16 h. Cultura i noves economies
17 - 18 h. Indústries culturals i institucions
18 - 19 h. Nous models de turisme cultural
Dissabte, 24 de febrer
10 h. Taller i taula de treball noves economies de la cultura
Taller i taula de treball: Cap el nou Institut de les Indústries Culturals
Taller i taula de treball: Nous models de turisme cultural
15,30 - 17 h. Conclusions de la jornada
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Cultura i ciutadania. Cultura i Educació
Dimecres 28 de febrer
15,30 h. Cultura, ciutadania, educació
17 - 19,30 h. Taller i taula de treball
19,30 - 20 h. Conclusions de la jornada

Jornada 6

Perspectiva de gènere en l’àmbit de la cultura
Dijous 1 de març
15,30 h. Ponència
Col.loqui i presentació d’experiències
17,30 - 19,30 h. Taula de treball
19,30 - 20 h. Conclusions de la jornada
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El Pla de Cultura, a debat
Divendres, 2 de març
15,30 h. Presentació - resum de les taules prèvies
A càrrec d’un dels participants
17 h - 19,30 h. Taula de treball
19,30 - 20 h. Conclusions de la jornada

Eivissa

El Pla de Cultura, a debat
Divendres, 9 de març
15,30 h. Presentació - resum de les taules prèvies
A càrrec d’un dels participants
17 h - 19,30 h. Taula de treball
19,30 - 20 h. Conclusions de la jornada

Formentera

El Pla de Cultura, a debat
Divendres, 9 de març
10 - 11,15 h. Presentació - resum de les taules prèvies
A càrrec d’un dels participants
11,30 - 14 h. Taula de treball
14 - 14,30 h. Conclusions de la jornada
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Posada en marxa taules
de treball específiques

Durant el primer trimestre de l’any, es llençarà també la convocatòria per
formar part de les taules sectorials de cultura. Les funcions de les taules
sectorials son identificar debilitats i fortaleses que afecten a les disciplines
específicament i proposar mesures i actuacions possibles, identificant
agents i institucions afectades i amb capacitat de millorar les mancances.
- Reunions periòdiques
- Diagnòstic
- Propostes
- Seguiment i avaluació del procés d’implementació

Les taules sectorials
1) Arts visuals
2) El llibre i la lectura
3) El cinema i l’audiovisual
4) Les arts escèniques
5)La música i les arts sonores
6) Cultura popular i tradicional
7) Patrimoni i memòria
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- Revisió del sistema de subvencions. Debilitats i fortaleses
- Redacció del codi de bones pràctiques en cultura a les Balears
- Consell de Cultura/Organisme participatiu: missió, funció i estructura
- Institut de les Indústries culturals: missió, funció i estructura
- Pla d’actuació per la introducció de la perspectiva de gènere a la cultura
(IB DONA)
- Taula per a la redacció del pla del llibre i del foment la lectura
- Taules territorials (4 illes i municipis)
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3.1

Proposta de Codi de
Bones Pràctiques en Cultura
de les Illes Balears

Finalitat del Codi
El Codi té per finalitat proporcionar a les institucions culturals i organismes
competents, associacions, entitats i agents que treballin en la programació
cultural, d’orientacions i pautes per a les formes de governança, selecció
de persones o projectes o contractació o polítiques de recursos humans
en la gestió al capdavant d’equipaments, entitats, empreses o activitats i
projectes. Si bé el Codi no te caràcter normatiu, la seva aprovació generarà
instruccions internes del Govern adreçades al personal tècnic per tal que
segueixin les orientacions que es recullen. Així mateix, la Conselleria de
Cultura, Participació i Esports es competent per a establir requisits o criteris
de valoracions en les subvencions en funció del compliment del present Codi
de Bones Pràctiques, amb l’objectiu de vetllar pels drets que treballadors i
treballadores de la cultura els hi atorga la llei alhora d’exercir la seva professió.

El Codi inclou
recomanacions
en 5 punts:

1. En la governança dels equipaments culturals públics
2. En la creació de jurats, comissions de valoració i altres processos
de selecció de projectes

3. En la contractació de personal, artistes i altres professionals de la cultura
4. En la contractació de serveis
5. En l’accessibilitat de la ciutadania a la cultura
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3.1

Si bé algunes recomanacions poden ser més difícils d’assolir en centres o
equipaments de dimensions més reduïdes, el Govern Balear insta a tots els
equipaments i agents culturals a treballar segons el principis i valors que regeixen
l’establiment d’aquest Codi:
- Transparència
- Participació i diàleg
- Llibertat de creació i d’expressió
- Respecte entre els agents que intervenen en els processos culturals
- Normalització laboral de creadors i creadores, treballadors
i treballadores de la cultura
- Servei a la ciutadania, accessibilitat i inclusió social
- Coresponsabilitat
- Avaluació
- Principis d’igualtat de gènere

1

LA GOVERNANÇA DELS EQUIPAMENTS
CULTURALS PÚBLICS
Document de referència: Document Zero del sector de l’art contemporani.
Bones pràctiques als museus i centres d’art. Ministerio de Cultura

1. Les formes
de governança

A les Balears existeixen diferents formes de gestió dels equipaments
culturals: gestió mixta de diverses administracions, dependència
plena de la Conselleria de Cultura, dependència plena d’altres
administracions o les institucions dotades d’una forma jurídica amb
major autonomia i dotades d’un òrgan de govern, normalment el
Patronat.
En aquest últim cas, la composició dels òrgans de govern haurà de garantir
la presència de representants institucionals i representants de la societat
civil. Recollint les recomanacions del Document Zero del sector de l’art
contemporani. Bones pràctiques als museus i centres d’art, el percentatge
proposat és el següent:
• Representants de l’administració o administracions titulars: 20-33 %
• Representats de la societat civil: 20-33 %
• Experts i científics: 20-33 %
En proporció equilibrada de d’homes i dones
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En el cas de les institucions dependents d’administracions, es proposa la creació
de Consells o Comissions vinculats a la Direcció, que garanteixin la participació
de la societat civil en els projectes, en dur a terme els projectes de les institucions,
fent seguiment dels objectius, treballant per connectar-les amb bla societat i
elaborant propostes de millora.
La diferenciació entre Experts i científics independents, i societat civil ens
sembla rellevant per obrir la participació en cultura a un àmbit que, més enllà del
sectorial, inclogui a persones i entitats no necessàriament pertanyents als propis
sectors.

2. La contractació i
selecció de directors
i directores dels
equipaments culturals
públics

La forma de selecció de les direccions dels equipament serà la del
concurs públic. Recollint i adaptant de nou les recomanacions del
Document Zero del sector de l’art contemporani. Bones pràctiques als
museus i centres d’art el procés a seguir serà el següent:
- La decisió sobre el nomenament de la nova Direcció es responsabilitat
del Patronat (prèviament organitzat segons les indicacions del punt 1) que
nomenarà al seu torn a un Jurat que defugirà la composició per criteris
polítics i serà composat, per tant, per professionals independents de l’àmbit
d’actuació de l’equipament.
- En el cas de les institucions dependents de l’administració, seran els
Consells o Comissions creades segons s’indica al punt 1, les que proposaran
el nomenament de la Direcció, a través d’un Jurat format per professionals
independents de l’àmbit d’actuació de l’equipament, nomenada també a
proposta de Consells/Comissions
- La selecció es basarà en els mèrits i experiència professional i també en el
projecte concret que el candidat o la candidata presentin per el període de
contractació.
- Es proposa un període de contractació no inferior a 5 anys. En cas de
renovació, aquesta haurà de basar-se en un projecte a proposta de la Direcció
per al nou període de renovació de contracte.
- Implantació de mecanismes per garantir el coneixement i informació a
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3.1

la ciutadania sobre la gestió (econòmica, recursos humans, tecnològics...),
el projecte (objectius, prioritats, actuacions, millores, pla estratègic...) i
qualsevol iniciativa d’interès públic.
- Els Patronats i/o els Consells/Comissions dels equipament tindran entre les
seves funcions l’avaluació del grau de compliment del projecte i els objectius
presentats per la Direcció de l’equipament.
- Els equipaments culturals, de menor o major dimensió, hauran d’elaborar
un plans de gestió que adapti els projectes a l’organigrama laboral i de treball
i al pressupost necessaris per dur-los a terme, per tal que les administracions
corresponent elaborin plans de millora d’acord amb aquests plans de gestió.

2
1.

LA CREACIÓ DE JURATS, COMISSIONS
DE VALORACIÓ I ALTRES PROCESSOS
DE SELECCIÓ DE PROJECTES

Les administracions públiques vetllaran perquè, sempre que un
projecte, activitat o mecanisme d’ajuts contempli una selecció d’una
persona o projecte en el marc d’una concurrència o concurs, es creï una
comissió independent composada per membres de l’administració i
membres de la societat civil, en la proporció següent:
• Entre el 20 al 33% Administració (majoritàriament personal tècnic)
• Entre el 20 al 33% Professionals de l’àmbit d’actuació del projecte
• Entre el 20 al 33% Societat civil
En proporció equilibrada de d’homes i dones

2.

Es vetllarà també per què la selecció de comissaris o persones
responsables de projectes artístics o culturals, sigui realitzada
via concurs (en les seves diverses modalitats) o a proposta de les
comissions/consells corresponents
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EN LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL,
ARTISTES I ALTRES PROFESSIONALS
DE LA CULTURA

- Garantir el desplegament de bones pràctiques en la contractació de
treballadors i treballadores de personal de la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports i els equipaments dependents
- Formació continuada del personal tècnic de les administracions i
equipaments tècnic per a gestionar amb implicació i eficàcia. Una formació
que vetlli per l’adaptació del personal a les noves formes de gestió, producció
i maneres de fer, especialment, en l’àmbit cultural.
- Fomentar una cultura de treballa basada en coresponsabilitat, orientant les
tasques i funcions en relació a un programa per objectius
- En cas de necessitat de contractació de persona extern, adaptar els
mecanismes de concurrència pública i contractació en el marc de les bones
pràctiques i segons la legislació vigent

2. En la contractació
d’artistes i professionals
de la cultura.

Recollim en aquest punt algunes de les recomanacions dels Codis ja
elaborats en altres administracions i diversos sectors i que s’adjunten
complets en el punt Documentació recomanada.

FRAGMENT DEL DOCUMENT CODI DE BONES PRÀCTIQUES
EN L’ÀMBIT DE LA CREACIÓ I DE LA INTERPRETACIÓ MUSICALS
DEL CONCA. GENERALITAT DE CATALUNYA
En qualsevol cas, si l’acord s’ha fet per escrit vol dir que hi ha la possibilitat
de discutir sobre aspectes importantíssims en una relació contractual com
són l’objecte de la relació entre les parts, la remuneració o contraprestació pel
cedent, la durada del contracte i, en conseqüència, la cessió de drets entre les
parts, les possibilitats de rescissió de la relació, l’exclusivitat i l’obligatorietat
d’explotació, etc.
Aquests aspectes són especialment importants a l’inici de la carrera
professional d’un artista quan la il·lusió per fer públic el seu treball el pot
portar a descuidar determinats aspectes de la relació amb els altres agents del
sector. És important que en aquesta etapa l’artista extremi la seva dedicació
a la faceta no artística de la seva carrera ja que una mala contractació pot
condicionar de forma important el futur de la seva obra.
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- Els artistes i les artistes professionals son treballadors i treballadores que
desenvolupen un servei d’interès públic i de gran impacte social. Es un deure de
les institucions i entitats que els programin, que produeixin obra o que requereixin
de la seva col·laboració professional, contemplar uns honoraris adequats al seu
encàrrec i trajectòria.

- Sempre dins del marc legislatiu i normatiu, s’intentarà adequar el termini de
pagament dels honoraris a les necessitats de producció i creació dels projectes. En
el cas de les subvencions, i posant com a exemple el nou sistema de subvencions de
Madrid, s’intentarà també realitzar el pagament o part del pagament per avançat.

Notícia al diari El Mundo, 1 de
setembre del 2017, en referència
als canvis estructurals del sistema
de subvencions que faciliten i posen
en valor el treball d'artistes i agents
culturals.

- La relació institució/entitat amb els creadors i creadores, comissaris, direccions
artístiques de projectes o companyies i col·lectius s’ha de formalitzar a través d’un
contracte signat per ambdues parts en el qual s’especifiquin les condicions i els
drets i deures de les parts.
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EN LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
Document de referència: Codi de Codi de Bones Pràctiques en la contractació
pública dels serveis d’atenció a les persones de la Generalitat de Catalunya

1.

En els processos de contractació, el pressupost s’elaborarà d’acord amb
els salaris derivats del conveni sectorial que correspongui

2.

S’inclouran clàusules socials i s’establiran clàusules clàusules que
afavoreixin la contractació d’empreses que treballin en el marc de
l’economia social i solidaria

3.

S’inclouran clàusules per a la preferència d’ajudicació de contractes a les
empreses que compleixin els requisits de l’article 24 de la Llei 11/2016 per
empreses que acreditin distintiu en quan a igualtat de gènere

4.

En el cas de tasques o funcions que no estiguin encara recollides
en el marc d’un conveni sectorial, establir clàusules i criteris que
valorin positivament sous comparables amb convenis sectorials de
responsabilitat similar

5.

Es recomana que el preu de licitació no tingui un valor superior al 40%

6.

Es proposa fer una valoració en dues fases: una primera que elimini les
empreses que no arribin a una qualitat tècnica suficient. S’evita així que
una mala proposta pugui resultar adjudicatària per un baix preu

7.

Es redactaran els plecs de clàusules tècniques i administratives
de manera clara i entenedora, evitant tecnicismes i formalismes
innecessaris
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EN L’ACCESSIBILITAT A LA CULTURA
DE LA CIUTADANIA

1.

Promoure noves formes d’accessibilitat a la cultura, a través de
polítiques de preus que afavoreixin l’accés del màxim de ciutadans i
ciutadanes, abonaments, preus especials pels sectors menys afavorits o
activitats que facilitin aquest accés

2.

Intensificar la comunicació i difusió i millorar les formes d’accés
a la informació
DOCUMENTS RECOMANATS
Document Zero del sector de l’art contemporani.
Bones pràctiques als museus i centres d’art. Ministerio de Cultura
http://www.iac.org.es/documentos/documento-buenas-practicas-museoscentros-arte-contemporaneo.html
Guia de Bones pràctiques en la gestió cultural
www.gestorcultural.org/images/noticies/noticia57857430.pdf
Codi de Codi de Bones Pràctiques en la contractació pública
dels serveis d’atenció a les persones
http://governobert.gencat.cat/ca/detalls/noticia/bonespractiquescont
Codis de bones pràctiques pel que fa la contractació d’artistes i
professionals de la cultura. 36 propostes per a la millora de la condició
professional en el món de la cultura
http://conca.gencat.cat/ca/detall/publicacio/IC5_pub_36_propostes_millora_
professional
Codi de Bones Pràctiques Professionals a les Arts Visuals
https://aavib.wordpress.com/bones-practiques/
Codi de bones pràctiques en l’àmbit de la creació i de
la interpretació musicals. CONCA. Consell Nacional de la Cultura
i de les Arts de la Generalitat de Catalunya
http://conca.gencat.cat/ca/detall/publicacio/727d5946-c8f8-11e5-b488000c2996ceab
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Creació del Consell de les Arts
i la Cultura de les Illes Balears

Alguns documents de referència
Document Estudi previ per a la Creació del Consell de les Arts
i la Cultura de les Illes Balears elaborat per Cristina Ros Salvà per la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
Cinc models de Consell de les arts: Anglaterra, Quebec, Finlàndia, Països
nòrdics i EUA. Publicat per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
https://www.escriptors.cat/?q=node/1019
The Arts Councils: The Netherlands, Finland, England and Scotland.
Estudi elaborat per Toni Gonzàlez pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
http://www.tonigonzalezbcn.com/en/arts-councils-europe
An International Evaluation of the Finnish System of Arts Councils.
Publicacions del Ministry of Education, Finland
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La creació del Consell de les Arts és un dels compromisos de l’Acord per a
l’estabilitat política i el futur sostenible de les Illes Balears del 2007 on la
majoria de partits polítics acorden, per tal de garantir l’estabilitat política i
un futur de progrés, d’avenços i de modernitat per a les Illes Balears una sèrie
de mesures entre les que figura el foment i promoció dels creadors i artistes
locals, la millora de la xarxa d’equipaments culturals i la creació del Consell de
les Arts i la Cultura de Mallorca. Consell de les Arts i la Cultura que ara es crea
d’àmbit Balear, sense prejudici de la possible creació de Consells de Cultura
insulars o locals.
Tot i que han passat prop de 10 anys des de l’elaboració de l’Estudi previ per a la
creació del Consell de les Arts i la Cultura de les Illes Balears redactat per Cristina
Ros per encàrrec de la Conselleria d’Educació i Cultura a principis del 2008, moltes
de les reflexions i propostes incloses en el mateix segueixen sent vàlides per
reprendre i fer realitat la creació d’un un organisme que contribueixi decisivament
a assolir les responsabilitats del Govern Balear en matèria de cultura i que aquest
organisme sigui un espai permanent de participació activa de la ciutadania en la
presa de decisions.
El document s’haurà d’analitzar, debatre i redactar conjuntament amb agents
socials, culturals i polítics, per tal que respongui a la realitat específica de les Illes
Balears, a les necessitats dels agents culturals en la seva més àmplia definició i a la
ciutadania en general, que per exercir el dret d’accés a la cultura, caldrà que participi
activament en les seves definicions i accions.
Potser es podria dir que la transformació més important en torn al model anglosaxó
dels arts councils, model en el que es basen la major part dels Consells de les Arts
actualment existents es que, avui, el repte es que l’estructura no només s’ha de
concebre com a espai de foment de la cultura i suport a la creació, sinó que han
d’integrar metodologies participatives veritablement inclusives i democràtiques,
i s’han de constituir, per tant, com a laboratoris d’innovació ciutadana, espais a
on lo públic, lo privat i la societat civil dialoguen permanentment, i co-dissenyen
polítiques, estratègies, actuacions i programes.

Perquè un Consell
de les Arts i la Cultura
a les Illes Balears?

1. Per assegurar que les institucions acompleixin amb el seu deure de
desenvolupar polítiques i accions culturals adreçades al conjunt de la ciutadania,
garantint així que l’accés a la cultura és el dret de tots els ciutadans i ciutadanes.
2. Per garantir l’existència d’una plataforma que vetlli per la renovació,
l’estabilitat i la mirada a llarg termini de les polítiques culturals, al marge dels
canvis polítics
3. Per impulsar la participació ciutadana de forma permanent en les polítiques
culturals
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El Consell de les Arts i la Cultura serà un organisme de caràcter vinculant
i amb la responsabilitat d’executar les funcions que li corresponguin.
Ben segur haurà de representar un canvi de forma de governança en les
polítiques culturals, així com haurà de garantir la democratització de la
presa de decisions. El Consell permetrà que les polítiques culturals no
estiguin sotmeses a la inestabilitat dels canvis polítics, serà necessari ara
analitzar en profunditat el seu àmbit de competències, i les formes de
coordinació i articulació entre el Consell i les institucions públiques ja
existents de suport a la cultura a les Illes Balears.
Un pas més enllà dels consells de les arts tradicionals, el model que es proposa
inclou la idea del Consell com a laboratoris de ciutadania i nova democràcia, amb
un funcionament obert i inclusiu, en els que conflueixen sabers, experiències i
formes d’experimentar en l’àmbit de les polítiques culturals, entre agents socials
i la institució.

Estructura i àmbits
competencials
(coordinació amb
altres organismes)

La missió de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports se centra,
entre d’altres objectius, en la preservació i difusió del patrimoni material
i immaterial, la promoció de la creació i de la producció cultural en totes
les disciplines artístiques i de pensament, vetllar per les condicions de
treball dels artistes i la seva projecció internacional, la cooperació nacional
i internacional, la creació i consolidació de equipaments culturals públics i
privats o el foment a la cultura de forma equilibrada, i atenent les diferents
particularitats, en el tot el territori Balear. Per assolir aquests objectius,
la Conselleria s’estructura en diferents organismes especialitzats en les
diferents àrees que treballen sota el principi de la coresponsabilitat.
Si bé els Consells Insulars tenen derivades moltes de les competències en cultura,
es responsabilitat del Govern Balear vetllar per l’existència de mecanismes, que
en menor o major mesura o grau executiu, vetllin per que comunitats culturals
i comunitats ciutadanes tenguin un diàleg permanent amb el Govern i aquest
capacitat de canalitzar les diferents polítiques o accions necessàries per els
processos que flueixen des de la base, es desenvolupin en totes les fases dels
processos creatius i culturals.
Amb la creació del Consell de les Arts i la Cultura els focus deixa d’estar
únicament en el retorn econòmic de la cultura, per posar en valor el retorn social
de la cultura i entendre la cultura com a bé comú.
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Conselleria
de Treball,
Comerç
i Indústria

Conselleria
de Cultura,
Participació
i Esports

Consell
de les Arts
i la Cultura
Institut
d’Indústries
Culturals
(ICIB)

Indústries Culturals,
desenvolupament
empresarial
(empreses creatives)

3.2

Plans estratègics i polítiques públiques.
Suport a la recerca, creació, projectes
artístics, organitzacions i associacions
culturals

Institut
d’Estudis
Baleàrics
(IEB)
Institut
Balear de
la Joventut
(IBJove)

Institut
Ramon Llull
(IRL)

Projecció
internacional
i mobilitat

Promoció cultural
de la joventut i promoció
de joves artistes
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CONSELL DE CULTURA I DE LES ARTS
DE LES ILLES BALEARS
Definició i objecte

El Consell de Cultura i de les Arts de les Illes Balears és un organisme de
participació sectorial i ciutadana que té per objectiu fomentar processos
i activitats culturals i creatives, participant en la creació, revisió i
actualització de les polítiques culturals, en coordinació amb la resta
d’administracions competents en matèria de cultura.
És una estructura d’intermediació concebuda com a espai de diàleg i participació
entre els sectors de la cultura i les arts, la ciutadania i els representats polítics,
i que vol contribuir al compromís que l’Estatut d’Autonomia de les Balears
expressa en l’article 15, segons el qual Tots els ciutadans de les Illes Balears tenen
dret a participar de forma individual o col·lectiva en la vida política, econòmica,
cultural i social de la comunitat autònoma. Els poders públics promouran la
participació dels agents econòmics i socials del conjunt de la societat civil en els
assumptes públics.

L’objecte del Consell de les Arts i la Cultura és:
- Dissenyar i actualitzar, conjuntament amb la Conselleria competent
en l’àmbit de cultura, el Pla de Cultura i les polítiques culturals de suport
a la creació artística i cultural a curt, mig i llarg termini
- Esdevenir l’organisme articulador entre les diferents administracions
i organismes públics que tenen competències en matèria de cultura
- Donar suport i garantir mecanismes d’ajuts per a la recerca, creació,
a projectes artístics i organitzacions i associacions culturals
- Constituir-se com a plataforma de participació, implantant sistemes
d’intervenció de la ciutadania en la presa de decisions
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1. Elaborar el Pla Estratègic de Cultura, actualitzar-lo periòdicament i supervisar
el seu compliment, en coresponsabilitat amb la Conselleria competent en l’àmbit
de Cultura, els diversos departaments, equipaments i entitats adscrites a la
mateixa i els Consells Insulars.
2. Exercir d’organisme coordinador entre els consells, administracions,
institucions o entitats públiques responsables del desenvolupament de
polítiques i acció cultural, per tal de complementar i no duplicar els àmbits
d’acció.
3. Desenvolupar un ecosistema participatiu, creant mecanismes que impulsin la
participació directa en la presa de decisions en torn a les polítiques i programes
culturals
4. Impulsar l’espai laboratori de la ciutadania, en el qual habilitar noves formes
de participació, explorant nous espais de col·laboració entre ciutadania,
professionals, científics, artistes, grups i moviments socials, acadèmics de
diferents disciplines i/o experts en noves tecnologies.
5. Promoure el diàleg entre els sectors artístics i culturals i l’Administració i, en el
seu cas, exercir de mediadors
6. Elaborar, en funció dels reptes i objectius determinats al Pla de Cultura,
el sistema d’ajuts a la recerca, creació, a projectes artístics i organitzacions i
associacions culturals
7. Crear l’Observatori de la Cultura que tingui entre les seves funcions l’avaluació
dels equipaments i entitats, les subvencions públiques, les estadístiques i
mapejats, indicadors quantitatius i de retorn social i mecanismes de seguiment
8. Elaborar l’Informe Anual de la Cultura a les Illes Balears
9. Dissenyar el Pla de l’Educació Cultural, en coresponsabilitat amb la Conselleria
competent en l’àmbit de Cultura i la d’Educació.
10. Informar i elaborar dictàmens i recomanacions sobre les grans mesures en
matèria de cultura: avantprojectes de llei, creació de nous equipaments, grans
inversions
11. Crear les comissions de valoració de projectes que hauran de avaluar
i seleccionar els projectes i organitzacions i persones que rebin beques o
subvencions de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i dels organismes
adscrits a la mateixa
12. Proposar els membres del jurat dels Premis que es convoquin des de la
Conselleria de Cultura, Participació i Esports i dels organismes adscrits a la
mateixa
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13. Redactar guies i manuals orientadors destinats al personal tècnic i polític de
l’administració de la cultura, per tal d’orientar en el marc de les bones pràctiques
sobre la composicions de jurats o comissions de valoració de projectes
14. Impulsar plans de formació destinats als equips de gestió de cultura de les
administracions, amb l’objectiu d’adaptar les formes de gestió a noves formes de
producció cultural i noves formes d’institucionalitat.
15. Qualsevol altra funció que li assigni la Conselleria competent en l’àmbit de
cultura i, especialment aquelles, que tenguin a veure amb el desenvolupament
dels objectius, principis i compromisos recollits al Pla de Cultura de les Illes
Balears.

Els òrgans de govern

Els òrgans de govern del Consell han de ser objecte del consens, perquè
les possibilitats de la seva estructura i la forma de selecció dels membres
resultarà clau alhora de garantir un instrument professional i independent
per a la definició de les polítiques culturals.
L’organització que sembla més operativa, col.laborativa i eficient, es basa en un
Ple o Assemblea (en general de entre 45 i 60 membres) que alhora nomena un
consell executiu en qui delega la presa decisions. El Consell executiu, per garantir
la seva eficiència, no acostuma a superar la xifra d’entre 5 i 7 membres.
- El Ple o l’Assemblea
- El Consell executiu
- La Presidència
- La Direcció

Son òrgans de participació del Consell, a través de l’espai-laboratori:
- Taules o comissions sectorials o per disciplines artístiques
- Comissions temàtiques i transversals
- I els òrgans que el Ple o el Consell proposi per vetllar per la més amplia
participació ciutadana
- Caldrà determinar el grau de vinculació en la presa de decisions de tots
els òrgans. Evidentment, el Ple i el Consell Executiu son òrgans de caràcter
vinculant.
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El Ple o l’Assemblea
El Ple o l’Assemblea és l’òrgan assessor i de consulta i està integrat per un
nombre a determinar de persones, la qual composició hauria de garantir
la participació de diversitat de persones i entitats, i la pluralitat i diversitat
que es correspon para el conjunt de la ciutadania de les Balears. El Ple pot
proposar comissions delegades per obrir la participació i el debat al màxim
de persones, col·lectius i entitats.

A la composició del Ple o l’Assemblea s’ha de contemplar, com a mínim:
Una Presidència, que recau en la persona màxima responsable del Govern en
matèria de Cultura
Una vicepresidència, escollida a proposta dels representants del Ple, que seria
part també del Consell executiu
Representats d’entitats i col·lectius culturals
Representats d’entitats ciutadanes no directament vinculades a la cultura
(associacions veïnals o de municipis, federacions...)
Persones procedents del món acadèmic o persones de reconeguda vàlua
Representació dels Consells Insulars
Representació dels Consells de Cultura territorials, en cas de la seva existència
Un/a representant de cadascun dels partits polítics presents al Govern de les Illes
Balears

El Consell executiu
1. El Consell Executiu, integrat per 7 persones, té un perfil netament
independent en el seu funcionament i és l’òrgan que concentra les
competències executives. El Consell, a més de treballar per la conseqüència
de les funcions encomanades:
- Aprova el pressupost i comptes anuals
- Proposa i aprova els programes anuals d’actuació
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2. El Consell Executiu es nomenat pel Parlament de les illes Balears a
proposta del Ple o l’Assemblea i a través de la persona responsable de la
Conselleria de Cultura, d’entre les persones amb experiència i reconegudes
de l’àmbit cultural, de disciplines plurals i a l’hora amb mirades àmplies i
transversal al sector i amb equilibri territorial (de procedències) i equilibri
de gènere. S’aprova o rebutja la totalitat de la llista presentada.

3. El mandat dels membres pot ser entre 4 i 5 anys, renovable pels mateixos
anys. No s’aconsella un mandat menor, doncs una de les principals objectius
per la creació d’un organisme d’aquestes característiques, es poder treballar
les polítiques culturals a llarg termini

4. Els membres del Consell Executiu podran percebre honoraris

5. Els membres del Consell, hauran d’actuar amb plena independència.

El òrgans de participació del Consell
Les taules sectorials o comissions Delegades, creades a iniciativa del Ple del
Consell o del Consell Executiu, s’obren a la participació de totes aquelles
persones que, ja sigui a títol individual o en representació d’entitats,
col·lectius o empreses, estan directament relacionades amb el seu àmbit
temàtic o sectorial.
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Línies de treball pel Pla
de les lletres i de foment
a la lectura

Creació literària: Escriptors i escriptores
Les editorials
Les biblioteques

Àmbits de treball
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Les llibreries
Les escoles
La compra de llibres
Mitjans de comunicació
Fires, festivals i activitats
Llegir i escriure en català
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1. Suport, reconeixement i visibilitat a la creació literària
i als escriptors i escriptores de les Illes Balears
2. Revisar els mecanismes de suport al sector editorial i millorar-lo.
El sector editorial, un àmbit d’actuació clau en el marc del nou
Institut de les Indústries Culturals de les Illes Balears
3. Analitzar la conveniència i funcions del possible organisme del
Consell Nacional de la Lectura i/o la el Departament del llibre i la lectura
4. Les Biblioteques, equipaments clau en el foment a la lectura.
Millorar les dotacions i recursos, econòmics i tecnològics, i fer el
mapa de Biblioteques per a la creació de noves
5. Revisar, actualitzar i ampliar la compra de llibres per a
les Biblioteques públiques
6. Creació de la Mesa pel Pla de les Lletres i de foment a la Lectura
7. Les llibreries, comerç de proximitat i d’interès cultural
que cal potenciar
8. Donar suport i activar activitats en tot el territori balear,
dedicades a la difusió del llibre i de la lectura
9. Accions específiques des de la Direcció General de Política
Lingüística, de campanyes de foment de lectura i escriptura en català
10. Treballar amb els municipis, institucions públiques i entitats
privades, les escoles, les biblioteques i les llibreries en programes
de foment de la lectura i de formació lectora
11. Campanyes de difusió per apropar la creació literària,
el llibre i la lectura a la ciutadania
12. Fomentar que els mitjans de comunicació, públics i privats,
contribueixen a difondre continguts en torn a les lletres i la lectura
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Línies de treball pel Pla
Estratègic de Patrimoni

El Pla Estratègic, que com ja s’ha dit s’elaborarà en col·laboració amb els
Consells Insulars que tenen derivades les competències des del 1995, girarà
en torn a aquests principis:

1. Recuperar i retornar el patrimoni de les illes que es troba fora.
• Ex: Compra del llegat de Baltasar Samper a l’exili mexicà.

2. Col·laborar amb els consells insulars per tal de recuperar la memòria
històrica, democràtica i plural, vetllant per que el patrimoni de les illes
no surti de la comunitat.
• Ex: Recuperació i suport als arxius i biblioteques particulars o d’entitats,
i fomentar la seva difusió i processos de recerca

3. Col·laborar amb la difusió exterior i entre illes del seu patrimoni
material i immaterial.
• Ex.: Suport a la candidatura Menorca Talaiòtica.

4. Col·laborar en la posada en valor i gestió dels bens culturals ja declarats
Patrimoni de la Humanitat.
• Ex.: Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat
• Ex.: Col·laboració en la posada en valor dels bens declarats Patrimoni
de la Humanitat que no formen part del Consorci.
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5. Cogestió d’espais culturals amb valor o interès patrimonial com a eines
per a la relació entre els creadors de les illes i com espais d’intercanvi.
• Ex.: Can Oliver. Maó. Titularitat municipal.
• Ex.: Teatre del Born. Ciutadella. Titularitat municipal.
• Ex.: Arxiu Històric d’Eivissa I Formentera.
• Ex.: Convenis amb teatres municipals.

6. Reforma i actualització legislativa per millorar la cobertura
legal del patrimoni col·lectiu.
• Ex.: Reforma Llei de Cultura Popular I Tradicional I Llei d,Arxius.
• Ex.: Desenvolupament de la Llei de mecenatge.

7. Col·laboració en la digitalització i posada en valor del patrimoni
documental i musical de les illes que tengui un abast interinsular o
suprainsular.
• Ex.: digitalització censos I padrons Eivissa I Formentera. Fons AHE.
• Ex.: digitalització Arxiu Òpera de Maó.

8. Donar suport o impulsar projectes de recuperació, rehabilitació i posada
en valor o museïtzació de bens culturals i patrimonials mitjançant l’Impost
de Turisme Sostenible o a través de pressupost propi.
• Ex.: Museu de Son Fornés. Montuïri.
• Ex.: Compra i rehabilitació de Sa Senieta. Formentera.
• Ex.: Rehabilitació de les cases de Llucalcari. Deià, cedides al Govern
l’any 1994 per tal que siguin espai de creació artística.

9. Plantejar noves vies de gestió dels espais patrimonials i museístics per a
una millor gestió del patrimoni que custodien.
• Ex.: traspàs de la gestió del Museu de Mallorca al CIM.

10. Fomentar la recerca i investigació i el coneixement entre illes
del patrimoni documental o immaterial de cadascuna d’elles.
• Ex.: Creació beques investigació patrimoni musical de les IB
a través del patronat de l’OSIB
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Extracte de les principals
fites en cultura, 2017

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports tanca l’any 2017
amb diverses fites aconseguides en totes les seves àrees. A continuació,
la relació de les de Cultura:

1
2
3
4

12 noves places per als equipaments públics, aprovades en el Consell de Govern
del 21 de juliol de 2017 de 2017, dues per a cada un dels sis centres. L’Arxiu del
Regne de Mallorca ha ampliat el seu horari començant a obrir un horabaixa i,
a més, hi ha l’acord d’obrir tres horabaixes a partir de 15 de gener de 2018; així
com iniciar la digitalització del seu fons.

Pla de Cultura de les Illes Balears (PdeC). Redacció dels documents 0 i 1.
Presentació del primer document el 4 d’agost de 2017. Presentació del segon
document al gener de 2018.

Creació de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) a través de
la Llei de Pressuposts Generals de 2018, aprovats el 21 de desembre de 2017.

Centre Internacional Fotografia Toni Catany. Oberta la convocatòria del
concurs d’Idees per a la seva construcció i iniciada l’organització de la
catalogació del llegat fotogràfic i l’arxiu personal del fotògraf. Recepció per part
del Govern de les cases de can Montserrat i can Toni Catany, de LLucmajor; i
tramitat l’expedient de compra de la casa de sa Trinxa.
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Can Oleo, futura seu de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i espai
de cultura obert a la ciutadania. El passat 20 de desembre el Consell de Govern
de la Universitat de les Illes Balears (UIB) va aprovar el conveni que facilitarà el
trasllat de la Conselleria en el primer bimestre de l’any.

6

Cases de Llucalcari donades per l’artista Joan Junyer al Govern de les Illes
Balears l’any 1994. Contractat i realitzat l’aixecament de la planimetria, passa
prèvia per al 2018 traure a concurs públic el projecte de rehabilitació de la finca.

7

Final de la tramitació de l’expedient de compra del llegat a l’exili del músic
Baltasar Samper, iniciat l’estiu del 2017. Llum verda per a la seva adquisició per
un valor de 40.000 €.

8
9
10
11

A

Des de l’Institut d’Estudis Baleàrics, ampliació de les línies d’ajudes per a tot el
territori de parla catalana i inclusió de clàusules socials i laborals

L’Orquestra Simfònica de les Illes Balears (OSIB) ha acomplert un deute:
programar i actuar a totes les Illes. A Formentera hi ha tornat a actuar després
de 15 anys i per segona vegada en la seva història. Per tancar l’any ha fet una
gira de concerts solidaris a Mallorca, Menorca i Eivissa.

Implicació en el projecte del Museu Marítim de Mallorca impulsat pel Consell
de Mallorca, aprovats els estatuts i la participació del Govern en el Consell de
Govern de del 24 de novembre de 2017

Reactivació de les Comissions tècniques Inter-insulars:
• Comissió Tècnica de Biblioteques de les Illes Balears
• Comissió Tècnica de desplegament de la Llei de Museus
• Comissió Tècnica Inter-insular d’Arxius
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10 Reptes pel 2018

1

Col·laboració en nous equipaments culturals de titularitat municipal
a partir de aprovació dels pressupostos del 2018

2

Recuperació d’espais emblemàtics per a la ciutadania a partir
de l’aprovació dels pressupostos de 2018

3

Implicació en espais culturals ja existents a través de l’aprovació
dels pressupostos del 2018

4

• Futura casa de la Música d’Eivissa

• Reobertura del Teatre del Born de Ciutadella

• Can Oliver a Maó

Creació de nous espais cultural per contribuir a un equilibri territorial
i la igualtat d’oportunitats d’accés a la cultura per part de la ciutadania
de totes les Illes
• Impuls del Museu de Formentera

5

Redacció i aprovació dels estatuts de l’Institut d’Industries Culturals
de les Illes Balears (ICIB) en la primera meitat del 2018
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Creació i redacció dels estatuts del Consell de les Arts i la Cultura

Pacte per a un Pla de Cultura de les Illes Balears

Aprovació del Codi de Bones pràctiques de la Cultura a les Illes Balears

Iniciar la redacció del Pla d’Educació i Cultura de les Illes Balears

Desenvolupament del Pla Estratègic de Patimoni
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