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PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC APROVADA PER COMISSIÓ DRETS SOCIALS, 
CULTURA I ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA  

-17 DE SETEMBRE DE 2019- 
 

Títol: Compromís amb els artistes, els creadors i els professionals de la cultura i amb la cultura 
de base de la ciutat 
 
Antecedents 
 
- Atès les condicions d’alarmant precarietat sociolaboral en què exerceixen la seva professió 

els artistes, creadors i professionals de la cultura a l’Estat espanyol i, per tant, al nostre 

país i a la nostra ciutat; 

 

- Atès la situació d’emergència en què es troba la cultura de base de la ciutat, amenaçada 

una pressió immobiliària creixent, la precarietat sociolaboral, la dificultat d’accés als ajuts, 

la manca de recursos i de visibilització i altres problemàtiques que posen en perill la 

creació independent barcelonina;  

 
- Atès la importància de l’aportació dels sectors culturals i creatius i el paper estratègic que 

aquests juguen en la nostra projecció internacional i en l’aposta per una economia basada 

en la creativitat i en el coneixement que ha de caracteritzar la ciutat; 

 
- Atès que, el 6 de setembre de 2018, el Ple del Congrés de Diputats va aprovar per 

unanimitat l’Informe de la subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista, que 

recollia les propostes presentades pel CoNCA i les associacions professionals del món 

cultural, les quals afecten totes les institucions i els àmbits territorials;  

 
- Atès la responsabilitat institucional que ha d’assumir l’Ajuntament en la defensa de les 

condicions econòmiques, socials i d’ocupació necessàries perquè els artistes i la cultura de 

base de la ciutat puguin desenvolupar de manera òptima  i expressar plenament la seva 

creativitat, amb l’objectiu de consolidar Barcelona com a centre d’irradiació i d’atracció de 

talent. 
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Proposició 
  
La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern municipal  a adoptar un 
seguit de mesures que posin de manifest el compromís inequívoc de l’Ajuntament amb els 
artistes, els creadors i els professionals de la cultura i amb la cultura de base de la ciutat: 
 
1. Liderar el compromís en la defensa dels artistes, creadors i professionals de la cultura 

davant la precarietat sociolaboral del món cultural, assumint des de l’Ajuntament -i tots els 

organismes culturals que en depenen- les bones pràctiques i propostes en l’àmbit laboral i 

contractual, tenint present la perspectiva de gènere, i en matèria de drets d’autor que va 

formular el CoNCA, amb la col·laboració dels col·lectius i entitats professionals del sector 

artístic, en el marc de l’elaboració de l’Estatut de l’Artista;  

 
2. Incorporar aquestes bones pràctiques en els diferents plecs de contractació pública i en les 

bases de les convocatòries de subvencions de l’Ajuntament en matèria cultural, per tal que 

també siguin d’obligat compliment per a les empreses  subcontractades i per a les entitats 

que obtinguin subvencions municipals; 

 
3. Incrementar el suport als espais i projectes de la cultura de base com a pedrera artística de 

la ciutat, mitjançant l’assignació d’una partida pressupostària i d’una línia de subvencions 

específiques; 

 
4. Elaborar, en els propers sis mesos, un mapa dels  projectes de la cultura de base 

barcelonina que es troben en perill i un informe jurídic i econòmic que permeti dissenyar 

una estratègia municipal per a fer front, de manera efectiva, a la pressió immobiliària i a la 

resta de problemes que amenacen la continuïtat de molts espais de la cultura independent; 

 
5. Dur a terme les accions necessàries per assegurar la continuïtat d’aquells espais i projectes 

que estructuren el circuit cultural independent de la ciutat, com ara l’Antic Teatre, la Nau 

Bostik o La Poderosa, entre d’altres; 

 
6. Treballar per assolir la creació d’una Unitat d’Acompanyament al Creador, que proporcioni 

assessorament als artistes en la gestió, comunicació, internacionalització i recerca de 

finançament dels seus projectes, amb especial atenció a la cultura de base (creadors, 

petites companyies, entitats i associacions que els representen, etc.); 

 
7. Constituir un grup de treball format per representants dels diferents grups municipals del 

Consistori per tal d’impulsar l’aprovació de l’Estatut de l’Artista per part del Congrés dels 

Diputats, i de vetllar perquè tant el Govern de l’Estat com la Generalitat de Catalunya 

assumeixin i implementin en el seu àmbit de responsabilitat les propostes presentades pel 

CoNCA i les associacions professionals del món cultural.  

 


