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TEMES CLAU PER A LA MILLORA DEL SECTOR CULTURAL A SABADELL

Resum de temes clau resultat de les trobades Ciutat I Cultura que s’han dut a terme entre
2015 I 2016, aplegant professionals del sector, agents socials, I ciutadania.

PARAULES CLAU: Polítiques culturals, cultura local.

INTRODUCCIÓ:
Durant un any ens hem estat reunint diverses persones de diferents disciplines artístiques
i àmbits del sector cultural sabadellenc. Un sector que, malgrat està patint fortament la
crisi actual, és fonamental per al desenvolupament tant econòmic com social de la ciutat.

En aquestes trobades que hem anomenat “Taula Ciutat i Cultura” hem parlat de la cultura
local des d’una visió amplia que inclou diferents àmbits de les arts, del coneixement, del
lleure,  de  l’educació,  de  la  memòria  històrica,  de  l’ecologia,  del  patrimoni,  etc.  Hem
debatut sobre els diferents aspectes de la funció de la cultura a la societat sabadellenca
d’avui,  i  sobre  temes  relatius  a  la  continuïtat,  accessibilitat,  intercanvi,  transversalitat,
cooperació,  transparència,  etc.  d’aquesta.  Hem parlat  de les polítiques i  dels actors,  i
també sobre la relació que ha de tenir Sabadell amb la resta del territori, especialment
amb els pobles més propers de la comarca, amb la veïna Terrassa i amb la metròpoli
barcelonina.  Hem  parlat  molt  de  les  mancances  però  encara  hem  parlat  més  de
possibilitats,  i  tot  plegat apuntant indicadors i  possibles articulacions que condueixin a
assolir nous models de gestió en els que es redueixi la burocràcia, i es millorin
les connexions entre els subjectes.

Considerem el teixit cultural com a estratègic i volem que Sabadell es projecti com una
ciutat creativa, productiva i sostenible, creant espais d’exhibició, incentivant mercats de
contractació, desenvolupant iniciatives, fomentant la creació de nous llocs de treball i de
noves empreses, fent més visibles els projectes ja existents, creant xarxa, i en definitiva
promocionant la cultura local dins i fora de la ciutat.

Després de les jornades de diagnosi, es van fer entre maig i juliol de 2016 una altra tanda
de trobades en format de grup de treball per tal d’elaborar un document que pugui ajudar i
fer propostes per la millora i reactivació del sector.

Aquest document doncs vol oferir una aproximació prepositiva als temes que en comú
s’han considerat vitals per al desenvolupament del sector cultural local.
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1) MAPA CULTURAL

Abans de fer un mapa cultural nou, cal revisar els que s’han fet prèviament i no només
mapes (entenent aquests com a full de ruta), sinó també estudis, manifestos i diagnosis
que  s’han  dut  a  terme  des  de  l’administració  i  algunes  entitats  ciutadanes.  El  mapa
cultural esdevindrà una eina vàlida sempre i quan s’entengui com a visió estratègica, en
la que des del coneixement i la valoració del que ja existeix s’impulsin noves connexions,
la recuperació i creació d’espais, programacions, esdeveniments, etc. i en definitiva  un
relat de ciutat pel futur.
Aquest mapa ha de ser una eina que serveixi per apuntar les propostes d’un sector que
considerem molt estratègic per a molts aspectes del nou desenvolupament de Sabadell.
Una eina que serveixi per restaurar el relat de ciutat, connectant passat i present amb el
futur,  i  faciliti  establir  unes  relacions  adequades  entre  els  diferents  agents  culturals,
l’administració,  i  la  ciutadania  en  general,  tenint  en  compte  els  diferents  tempos  de
cadascú.  Es tracta de passar  de tenir  una visió  estàtica de la  cultura (entesa com a
despesa) a una visió dinàmica (entesa com a inversió) i d’entendre la cultura des de la
diversitat i la cooperació, i com una eina d’apoderament social i de cohesió.
Així  doncs,  es  podria  fer  una  recuperació  positiva  i  pro-activa  d’aquests  documents
(utilitzant un sistema simple, de matrius-resum, per exemple), majoritàriament participats i
consensuats en el seu moment, i fer unes qüestions bàsiques en relació a l’estat actual,
els assoliments, les mancances, els processos, i les actuacions.

Qüestions com:
- Quins objectius s’han assolit i quins no?
- Si s’han assolit, amb quins resultats?
- Si no s’han assolit, val la pena recuperar la instància o no?
Ens poden ajudar a extreure pistes per a trobar solucions a problemes i necessitats 
actuals.

Qui ha de fer aquesta feina?
- Es pot fer transversalment des de diferents seccions de l’administració: cultura, 
participació, promoció econòmica, urbanisme.
- Es podria proposar a un grup d’estudiants com a activitat de formació fent un conveni 
amb la universitat, per exemple. També es pot crear un grup de treball per a tal fi, o 
aprofitar algungrup de treball de la diversitat d’entitats culturals locals.

Pressupost:
Per al grup de treball, per ajudar a recollir la informació i realitzar la matriu-resum en 
format físic i versió digital.
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2) CENS O LLISTAT

Ara mateix,  un dels  temes en què més agents culturals coincideixen és la  manca de
coneixement (i reconeixement) del sector cultural, tant dins dels diferents àmbits del propi
sector, com per part de l’administració i de la ciutadania.

- Qui és qui?
- Quants professionals hi ha en actiu?
- Quins espais tenim per a la pràctica i el desenvolupament cultural?
- Com funcionen aquests espais i quines oportunitats ofereixen?
- Quants centres pedagògics estan actius? Quins d’aquests poden esdevenir o impulsar 
nous recursos culturals?
- Quines institucions estan actives ? Quins d’aquests poden esdevenir o impulsar nous 
recursos culturals?

Hi ha manca de la informació bàsica i espais de visualització del treball del sector cara a
la  ciutadania.  Aquesta  situació  es  suma  a  un  dèbil  teixit  connectiu  local  (mancant
estructura per  a funcionar  en xarxa,  per  a fomentar  la  col·laboració entre agents,  per
activar l’aprofitament de recursos, etc.),  i a la feblesa de la situació general del sector
cultural.
En  aquest  context  ens  sembla  pertinent  implementar  com  a  eina  bàsica  un  arxiu
d’informació  dinàmic,  ampliable,  que  contempli  com  a  mínim,  una  base  de  dades
d’artistes, una d’espais,  i  una d’esdeveniments.  Un arxiu de dades consultable,  que
contempli dades necessàries segons criteris consensuats amb els i les professionals, i en
formats actualitzats segons els estàndards i requeriments legals.

On ha d’estar aquest arxiu d’informació?
- En primera instància a l’abast de les seccions administratives que puguin gestionar la 
informació i oferir-la com a servei, també es podria pensar en un apartat en format web i 
amb dades obertes perquè pugui ser útil a professionals i a l’abast de tota la ciutadania.
- En el cas de la creació d’una Oficina Tècnica aquest cens i altra informació pertinent 
tindrien el seu lloc ideal.

Per què serveix?
Tenir una base de dades consultable pot facilitar la feina a la mateixa administració, però
també a entitats, escoles, ciutadania en general, guanyant l’accés a informació tècnica 
dels espais culturals i facilitant la relació entre agents culturals. Una eina útil també per a 
fer xarxa, ajudar a qui vulgui proposar i compartir activitats, visualitzar el moviment 
cultural dels barris i donar-li suport, o promoure la creació de públics i l’interès dels 
promotors.

Qui ha de fer aquesta feina?
-Es pot fer des de diferents seccions de l’administració: cultura, educació, promoció 
econòmica,participació ciutadana, urbanisme… i tenint en compte entitats i possibles 
reculls ja fets amb anterioritat i amb altres informacions. També es podria obrir un espai 
participatiu per a pujar dades, o bé, fer una crida per a propostes en un entorn acadèmic 
o artístic per tal de preparar aquest arxiu. S’ha de tenir en compte que sigui un format 
adequat als estàndards de protecció de dades actuals permesos.
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Pressupost:
-Per al grup de treball per ajudar i realitzar tota la informació en format físic i versió digital.

Notes:
De manera urgent, es necessari un cens actualitzat i un llistat de recursos disponibles, 
preferiblement georeferènciat. També resultaria interessant un treball amb dades 
històriques per tal de poder veure els itineraris en la cultura local, com a font de 
coneixement que pot ajudar a projectar en el futur.

3) AGENDA DIFUSIÓ

Un altre tema que es considera una de les mancances principals és el de disposar d’unes
bones  eines de difusió  i  promoció tant d’esdeveniments com del  treball  cultural  i  els
autors. Tanmateix s’apunta al fet que hi ha desconeixement de quan es fan activitats i qui
són els actors, i quins espais en mitjans de comunicació locals, comarcals i nacionals es
poden fer servir per a la promoció i com.

En aquest sentit es pot pensar en dues línies de treball:
- Pels agents culturals: formació en imatge i difusió, com elaborar una nota de premsa, 
com fer una web, com fer servir les xarxes socials, etc.
- Pels mitjans: com potenciar la difusió d’esdeveniments, com donar visibilitat a la 
cultura local (parlant d’espais, de creadors, etc.)

Seria possible organitzar una trobada amb els diferents mitjans i el sector cultural?
Caldria poder parlar plegats de com podem facilitar-nos uns als altres la feina. Per assolir
l’esmentat al punt 2, es podria fer un arxiu, web, etc. on apareguin els diferents mitjans 
(televisió,revistes, ràdio, periòdics, etc.) locals o amb presència local, i els contactes 
necessaris.
Potser es podria establir un premi al periodisme cultural o fins i tot un nou mitja de 
comunicació centrat en la cultura. Es podrien afavorir la creació d’espais de difusió: crear 
punts d’informació, nodes a escoles o barris, afavorir la premsa d’escola, afavorir escola 
de ràdio, etc.

Notes:
El repte es donar compte d’esdeveniments actuals, d’organitzar i difondre un calendari 
d’activitats i els grups (siguin associacions, empreses o persones individuals) que les 
impulsen.
En aquest sentit trobar la manera de censar tota la activitat cultural de la ciutat de la 
temporada,pot obrir les possibilitats a sincronitzar un calendari general d’activitats i la 
creació d’algun tipus d’aplicació cooperativa, que alhora pot dinamitzar activitats i agents 
fins ara amb un cercle reduït d’acció.

6



CIUTAT I CULTURA 2015-2016

4) OFICINA TÈCNICA DE SUPORT A LA CREACIÓ CULTURAL

Pensar en una oficina de suport a la creació és apuntar a diferents línies d’actuació que
es complementen i s’ajuden. És pensar també en diferents ritmes i tempos de treball, i per
tant,  en  una  estructura  que,  des  d’una  base  solida,  evolucioni.  Es  tracta  sobretot
d’aprofitar els recursos amb els quals es compta, tant humans com d’espai i estructures.
L’OTSCC es desplega en tres nivells d’actuació:

a) Atenció al professional en tant en quant a agent creador, emprenedor en el àmbit 
cultural.
b) Atenció en els àmbits associatiu, social i educatiu en tant que agents promotors i 
facilitadors.
c) Atenció al ciutadà en general en tant que receptor i alhora participant en la cultura.

L’OTSCC, a  més d’aquells  objectius  que la  defineixen,  tindria  com a fita  principal,  la
creació d’una finestreta única que servis per desencallar alguns dels temes apuntats a
les Taules Ciutat i Cultura com són:

- Facilitació de tràmits, accessibilitat, informació tècnica, gestió de permisos per 
esdeveniments culturals, facilitació espais de filmació, etc.

L’OTSCC  atenent  a  demandes  del  sector,  seria  un  espai  pont  amb  les  diferents
associacions professionals.
En una primera fase, la OTSCC, seria una eina per atendre als agents del sector, tractar
temes professionals, de formació, etc.
En una segona fase,  podria  establir  un  programa de dinamització  en contacte amb
escoles,centres cívics, entitats locals. 
Més endavant pot esdevenir un punt de contacte amb d’ altres municipis, contemplant la
producció  i  mobilitat  agents  culturals  locals  a  fora,  i  la  difusió  a  Sabadell  de  l’obra
d’artistes de fora.

On ha d’estar aquesta oficina?
L’espai per definició hauria de ser l’Estruch. Alguns diríem que recuperar l’antiga Nau per
a tal fi potser seria adient, o un espai al Museu d’Art, però de fet es podria instal·lar a
qualsevol  lloc  on  hi  càpiguen  unes  taules,  uns  ordinadors,  uns  prestatges  i  la  bona
voluntat de què funcioni.

Qui ha de fer aquesta feina?
Per damunt de tot s’ha de definir la proposta molt bé. Ha de ser una feina d’equip, i pot
ser un equip mixta  Ajuntament – Agents Culturals.  S’ha de definir  la seva capacitat
d’actuació per poder establir un panell local per a tractar temes de convocatòries i similar,
poder establir vincles actius amb associacions professionals per temes d’assessorament
i formació, per establir relacions entre escoles i creadors, etc.
Ideal seria que, en relació a l’Ajuntament, no només tingui vincle amb el Departament de
Cultura, sinó que  funciones transversalment  amb Cultura, Promoció Econòmica, TIC,
Patrimoni històric, Urbanisme...etc.
El perfil necessari ha de ser de força entusiasme pel desenvolupament de la cultura local,
per entendre que el sector cultural  és un sector troncal per a la ciutat tan social  com
econòmic.
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Quin tipus de pressupost ha de tenir?
Pot ser molt bé un pressupost que contempla diferents nivells, per exemple:
- Disseny de projecte: Pressupost que inclou recerca, presentació de proposta i estudi de
pressupost, més honorari. Es pot encarregar a un individual o equip, o es pot crear un 
equip per a tal fi. Aconsellable sigui un disseny fet per un agent o agents locals ( o amb un
màxim de presència local en el cas de l’equip).
- Espai, recursos tècnics: Despesa mínima segons proposta, aprofitant recursos existents.
- Recursos humans (Equip de treball i coordinació oficina): Honoraris, formació, 
desplaçaments...
- Col·laboradors: Formació, assessorament, etc. Partides segons convingui.
- Despeses per a propostes, ajuts, premis, etc. aquestes haurien de ser revisables 
anualment i tenir en compte recursos existents, i possibilitats de convenis amb tercers per 
a tal fi. no es tracta ni d’eliminar, ni substituir el que existeix, sinó, aprofitar sobretot 
espais i recursos que no es fan servir, per sumar.

Notes:
L’OTSCC seria un espai idoni per articular altres mecanismes d’acció i difusió cultural, 
com els abans esmentats en aquest document ( mapa, llistat ...) i d’altres com serien:

- Actuar com una mena d’observatori cultural, facilitant espais de trobada d’agents 
culturals d’àmbit divers. Facilitar informació dels accessos a estudis de caire cultural i 
artístic.
- Facilitar informació d’ajuts, recursos, desenvolupament per agents culturals.
- Facilitar formació continuada i serveis d’assessorament a professionals.
- Afavorir la formació i apreciació de la cultura com a valor en la vida ciutadana.
- Impulsar xarxes, iniciatives, projectes que reforcin el sector.
- Facilitar assessorament sobre qüestions econòmiques, laborals, de pressuposts...etc per
agents culturals i les entitats que ho requereixin, i amb suport de les associacions 
professionals.
- Actuar en els màxims districtes de la ciutat possibles especialment en aquells on el 
sector cultural pot esdevenir una eina de cohesió o una possibilitat laboral real.
- Disposar d’un arxiu d’artistes, institucions, galeries, auditoris, escenaris, sales 
d’exposicions, museus, centres cívics, espais en desús... etc., posar a l’abast aquesta 
informació, així com vetllar per la transparència de la informació i de les bones pràctiques.
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A MANERA DE CONCLUSIÓ

Aquest document no te cap més pretensió que exposar les reflexions i compartir les 
propostes que aquest grup ha anat recollint en aquests mesos de treball en comú. Ara, al
arribar al final i a manera de conclusió, volem ressaltar novament la validesa i la 
necessitat d’aquest tipus d’espais de trobada, reflexió i discussió. Es diguin taula, 
fòrum o trobada són espais fonamentals doncs permeten als diferents sectors i àmbits de 
la cultura participar, amb voluntat pro-activa, en la construcció d’un relat de ciutat molt 
necessari. Un relat que ens identifiqui com a conciutadans, i serveixi per encarar el futur 
de Sabadell des de l’orgull recuperat de la memòria històrica i amb la il·lusió de poder 
participar en l’elaboració d’un projecte comú on tothom hi pugui créixer intel·lectualment i 
espiritualment.
És per això que la nostra voluntat és la de seguir generant debat i eines que puguin ajudar
en aquest sentit. Però demanem que s’incentivi des de l’administració municipal 
l’existència d’aquest espai, o espais similars que es puguin crear, i la participació en ells. 
Volem que se’ns escolti, que se’ns tingui en compte, que es col·labori amb nosaltres i que 
es faciliti la relació entre els diferents agents i actors culturals de la ciutat.
També volem fer notar la necessitat de interacció amb d’altres àmbits de la societat 
sabadellenca que, en un moment on més que mai tot està interrelacionat, poden ser vitals 
per al desenvolupament econòmic, social i cultural. En aquest sentit considerem que 
estaria be obrir les trobades a d’altres sectors relacionats amb temes com la promoció 
econòmica, l’educació, el patrimoni o participació ciutadana, entre d’altres, per tal de crear
sinergies i veure possibilitats de col·laboració en accions de resposta a problemàtiques 
concretes.
En totes aquestes ocasions les persones que formem part d’aquesta taula hi serem, com 
fins ara, posant el nostre granet de sorra per fer una ciutat més enriquidora per a les 
persones que hi vivim.

DOCUMENT RESUM DE LES TAULES CIUTAT-CULTURA Maig 2015-Maig2016 i el grup 
de treball Ciutat-Cultura Maig-Juliol 2015.
Document elaborat per Xavier de Miguel, Gerard Torres, Anna Recasens atenent als 
temes tractats en aquestes trobades.
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