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Què és Punt de Partida?

PUNT DE PARTIDA ÉS UN PROCÉS DE TREBALL QUE RESPON A L’ENCÀRREC DE LA
REGIDORIA DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA PER OBRIR UN PROCÉS DE
REFLEXIÓ AL VOLTANT DE LA PROGRAMACIÓ D’ARTS VISUALS I LA SEVA INTERRELACIÓ AMB EL TERRITORI.

Quin objectiu té el procés?

Aportar coneixements i eines que afavoreixin la consolidació i la millora de les accions de suport
a la creació contemporània i el recolzament als creadors que es realitzen des de l’Ajuntament
de Terrassa.
Conèixer millor el teixit socio-artístic de la ciutat per tal d’aportar propostes de millora en els
vincles entre l’ajuntament i el context.
Aquest procés de treball posa en relació les accions desenvolupades pel Departament d’Arts
Visuals de l’Ajuntament de Terrassa fins el moment d’iniciar-se Punt de Partida, el Pla de Mandat de l’actual legislatura i uns criteris de política cultural vinculats amb la creació contemporània.
També planteja treballar sobre quines són les estratègies necessàries per vincular-se al territori i convertir-se en un projecte de ciutat. L’objectiu és proposar accions per articular la relació
entre els interessos sectorials i els de la ciutadania en general des d’una posició de clara
voluntat de servei públic.

Aquest procés té com a
finalitat consolidar les
accions de suport a la
creació contemporània i el
recolzament als creadors,
establint una relació eficaç
amb el context.

El document ha d’articular la
relació entre els interessos
sectorials i els de la ciutadania en general des d’una
posició de clara voluntat de
servei públic.

Quines accions inclou el procés?

El procés de treball s’inicia el gener i finalitza el novembre de 2008. S’han portat a terme tres
línies d’acció que s’han desenvolupat en paral·lel i de manera interrelacionada.
1 Converses amb persones del context socio-artístic de Terrassa.
Procés de contacte i coneixement del context a partir de converses informals amb creadors i
agents culturals, així com entrevistes amb tècnics i responsables de l’administració vinculats
a la cultura.
2 Taula de treball.
Es desenvolupen set sessions de treball amb el responsable del programa d’arts visuals de
l’Ajuntament de Terrassa, una tècnic de la Regidoria de Joventut i cinc creadors de Terrassa
amb l’objectiu de fer un procés d’anàlisis del context i posterior desenvolupament d’una proposta de programes i accions.
3 Espais de participació i informació pública.
Publicació al web de l’ajuntament d’un resum de cada sessió de la Taula de treball on es posa
a l’abast del sector i de la ciutadania en general el procés de treball i la seva evolució. També
s’han fet dues sessions públiques dins del marc de les taules. La primera va ser per informar
sobre el procés i poder donar veu a representants d’altres experiències de gestió de programes d’arts visuals i la darrera per recollir esmenes al primer esborrany que es va presentar.

En què es concreta el procés?

Tot el procés finalitza en un document públic que recull, per una banda, un relat de
les percepcions i opinions escoltades en les converses mantingudes, un relat sobre
les sessions de treball de la taula i, per últim, un catàleg d’accions. Una proposta
que sintetitza totes les aportacions i les presenta de manera estructurada i desenvolupada per tal de convertir-se en una eina eficaç per ajudar en futures planificacions
del Departament d’Arts Visuals de l’Ajuntament de Terrassa.
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PROCÉS
TREBALL
VISTA DE
RÀPIDA
DEL DOCUMENT

Entrevistes realitzades
a persones del context
artístic i cultural de
Terrassa
71 persones entrevistades
Gener - setembre 2008

Taula de treball
1a sessió
2a sessió
3a sessió
4a sessió
5a sessió
6a sessió
7a sessió

Comunicació pública

26.03.08
04.04.08
18.04.08
06.05.08
16.05.08
10.06.08
22.07.08

DOCUMENT

Anàlisi del context

Proposta

Resum de les sessions de
la Taula de treball

Eixos estratègics
Criteris transversals
Objectius transversals
Programes
Accions
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MAPA DE LA PROPOSTA
EIXOS ESTRATÈGICS
POTENCIAR L’ART TERRASSENC I
L’ENFORTIMENT DEL TEIXIT
CULTURAL DE LA CIUTAT

TREBALLAR PER CONVERTIR
LA PRÀCTICA ARTÍSTICA EN UN
VALOR SOCIAL RECONEGUT,
RECOLZAT I COMPARTIT PER EL
CONJUNT DE LA CIUTADANIA

POTENCIAR LA INNOVACIÓ,
LA CREATIVITAT I
L’EXPERIMENTACIÓ
CULTURAL I ARTÍSTICA

CRITERIS TRANSVERSALS
Comunicació i
pedagogia

Acció global i
transversal

Participació i

Consolidar
i optimitzar

Corresponsabilitat

Sostenibilitat

Transparència i
Equilibri

OBJECTIUS TRANSVERSALS
Difusió

Creació i producció

Creació de públics

PROGRAMES I OBJECTIUS ESPECÍFICS
PROGRAMA
D’INNOVACIÓ CULTURAL, CREATIVITAT I
CREACIÓ ARTÍSTICA

Creació d’un projecte
comú de ciutat per potenciar la innovació i la
creació contemporània.
Implicar al conjunt
de la regidoria i de
l’ajuntament en el
foment de la innovació i
la creació a partir d’una
aposta per la transversalitat.
Traslladar al conjunt
de la població el
valor de la innovació i
l’experimentació en les
pràctiques culturals i
artístiques innovadores.

PROGRAMA DE
MEDIACIÓ

Creació de públics.
Involucrar a altres departaments i entitats en
la importància de crear
públics.
Fidelitzar els públics.
Conèixer millor els
públics.

PROGRAMA DE
RECOLZAMENT AL
TERRITORI

Ajudar a difondre al
conjunt de la ciutadania la riquesa i diversitat del teixit artístic
terrassenc.
Recolzar la creació i
producció artística.
Impulsar la recuperació
del passat terrasenc
vinculat a la pràctica
artística.
Reforçar els mecanismes participatius.
Col·laborar en articular
el sector artístic.

Recolzar projectes de
creadors emergents
que treballin des d’una
perspectiva innovadora.

Treballar per consolidar
les propostes que ja
estan en funcionament
en el territori.

Difondre al conjunt
de la ciutadania les
pràctiques artístiques
contemporànies, lescreacions innovadores i
la seva diversitat.

Establir una relació de confiança i
col·laboració amb el
sector.
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Potenciar l’aplicació de
criteris professionals
en la interrelació ajuntament sectors.

PROGRAMA DE
COMUNICACIÓ

Crear una identitat
clara de les accions del
departament.
Potenciar estratègies
per comunicar, de
manera més eficaç i
pedagògica, els serveis
i els programes de
l’ajuntament.
Potenciar la comunicació interna.

PROGRAMA DE
CONSOLIDACIÓ
DE L’ÀREA

Consolidar una major
repercussió social de
les accions del departament.
Consolidar una estructura de treball capaç
d’entomar els nous
reptes.
Augmentar i consolidar
els recursos necessaris
per desenvolupar les
accions descrites en
aquest pla d’acció.
Disposar de major
reconeixement i suport
institucional.
Avaluar l’impacte de les
accions del departament.

PROGRAMES I ACCIONS

P1

INNOVACIÓ CULTURAL, CREATIVITAT
I CREACIÓ ARTÍSTICA

1

Posada en marxa d’una plataforma col·laborativa de caràcter transversal al voltant de la marca d’innovació i creació
contemporània.

2

Programa de recolzament a la creació emergent.

3

Programa estable de difusió de creació contemporània.

4

Potenciar les accions compartides dins de la regidoria.

5

Articular un eix de treball compartit amb Joventut i Educació.

6

Articular accions i projectes transversals amb altres departaments.

P2

Programa de mediació

7

Servei permanent d’accions i projectes educatius.

8

Millor senyalització dels espais expositius.

9

Més estabilitat, previsió i coherència en la programació.

10 Enquesta d’hàbits de consum.

P3

Programa de recolzament
al territori

11

Programa estable de difusió d’art terrassenc.

12

Programa de recolzament a la creació.

13

Programa de recolzament a plataformes, entitats i col·lectius.

14

Aplicar un sistema objectiu i transparent de programació.

15

Establir un protocol que reguli les relacions entre ajuntament i els diversos interlocutors.

16

Programa específic amb Patrimoni.

17

Obrir un espai web de difusió específic d’art terrassenc.

18

Convocar periòdicament els agents per recollir opinions sobre el sector i les accions programades.

19

Plataforma de mecenatge.
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PROGRAMES I ACCIONS

P4

Programa de comunicació

20 Crear una marca pel concepte “Art Terrassenc”.
21 Crear una marca pel concepte “Innovació, creació i pensament
contemporani”.
22 Crear un fulletó general.
23 Crear un fulletó amb la difusió de la programació.
24 Potenciar la visibilitat i funció de la pàgina web.
25 Consolidar un circuit d’informació qualificada sobre les accions i
serveis que es presten des de la regidoria.
26 Articular una campanya de comunicació qualitativa.
27 Augmentar les accions de comunicació dins del marc del propi
ajuntament.
28 Desenvolupar una estratègia comuna amb els mitjans de comunicació
locals.

P5

Programa de consolidació
de l’area

29 Projectar una estratègia per articular una veu clara sobre el valor de la tasca del departament.
30 Consolidar una persona de suport per poder desenvolupar les propostes de Punt de partida.
31 Assegurar la disponibilitat de borses de recursos en les regidories i departaments per tal de desenvolupar projectes
transversals.
32 Dissenyar i implementar l’avaluació de les accions.
33 Vincular i incloure aquest pla d’acció en un escenari de debat i planificació més ampli (per ex: pla d’equipaments, pla
cultural...).
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Objectius
Selecció dels
entrevistats
Perfils dels entrevistats. Algunes acotacions
Metodologia i
desenvolupament
Radiografia de la
mostra

Relat de les
entrevistes
realitzades

Valoracions del
conjunt de les
entrevistes
Conclusions
en relació a les
entrevistes

ANÀLISI DEL CONTEXT
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OBJECTIUS
• Comunicar a les persones vinculades al sector l’existència d’un procés de treball impulsat per
l’Ajuntament de Terrassa que s’anomena Punt de Partida.
• Copsar l’estat d’opinió del sector respecte el context de les arts visuals a Terrassa.
• Copsar l’estat d’opinió del sector respecte la programació i les accions que en matèria d’arts
visuals realitza l’ajuntament.
• Recollir opinions d’agents aliens al sector, però amb coneixement sobre els punts esmentats
anteriorment.
• Recollir suggeriments i propostes sobre les accions que creuen necessàries per millorar la
situació de les arts visuals a Terrassa.
• Explorar quines serien les condicions reals de treball que possibilitessin un treball transversal
i conjunt entre departaments/regidories.

SELECCIÓ DELS ENTREVISTATS
La selecció de les persones entrevistades s’ha realitzat a partir de:
• Un llistat de persones vinculades a les arts visuals i a la cultura proposat per la Regidoria de
Cultura.
• Llista de noms suggerits per les persones entrevistades a les quals demanàvem que ens indiquessin “persones del sector artístic que consideren que s’haurien d’incloure en la realització
d‘aquest procés”.
• S’han inclòs en la selecció persones representatives de perfils professionals poc representats
en la mostra, suggerides pel propi sector, així com d’altres que podrien aportar una mirada
complementària a la que dóna l’àmbit sobre si mateix.
• S’han inclòs en la mostra les persones responsables dels departaments de l’ajuntament amb
els quals es planteja un treball transversal en els programes i accions futures.
Factors que s’han tingut en compte a l’hora de seleccionar les persones que composen la
mostra:
• Incorporar a aquelles persones que el propi context assenyala com a significatives.
• Incloure punts de vista des del sector i des de dins del context terrassenc.
• Incloure visions des del sector i fora del context terrassenc.
• Assegurar la representativitat de les diferents franges d’edat.
• Assegurar la representativitat de les diferents posicions de la pràctica artística.
• Incorporar les diferents disciplines.
• Incorporar persones que aportin una visió històrica del context i les accions de
l’administració.
• Donar cabuda al punt de vista de l’administració en relació al desenvolupament de futures
accions.
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PERFILS DELS ENTREVISTATS. ALGUNES ACOTACIONS
CREADORS
Plantegem un marc de definició que depassa el concepte d’artista tal com s’entén normalment
per incorporar-hi altres agents creatius que conformen la pràctica artística contemporània,
motiu per el qual anomenem a la categoria creadors. En aquest sentit en els Quadres 5, 6, 7 i
8 (pàg.16-19) es pot veure les classificacions dels entrevistats per edat i en relació amb la disciplina artística amb la qual s’identifiquen. Hem incorporat pràctiques vinculades al disseny, dj’v,
cinema, etc., que cada dia més conformen el territori de les pràctiques artístiques.
Per tal de poder tenir una imatge més precisa dels diferents perfils que configuren el context
artístic i que poden aplegar-se sota la definició genèrica de Creadors proposem tres subclassificacions:

1 Una primera subclassificació

és la que s’aplica en el Quadre 9 (pàg. 19) on es planteja la
divisió en tres categories: “arts visuals”, “arts plàstiques” i “altres pràctiques”. Aquesta
divisió només funciona a títol d’orientació genèrica. No és el nostre objectiu fixar els límits
d’uns termes en permanent redefinició però si que ens ha semblat adient fixar una certa
terminologia que ens permeti dibuixar les maneres en que el teixit entén les pràctiques
artístiques.

Plantegem un marc de
definició que depassa el
concepte d’artista tal com
s’entén normalment per
incorporar-hi altres agents
creatius que conformen la
pràctica artística contemporània, motiu per el qual
anomenem a la categoria
creadors.

Es planteja la divisió en tres
categories:
1. Arts visuals
2. Arts plàstiques
3. Altres pràctiques

Sota el terme “arts visuals” hem inclòs aquelles persones que es reconeixen com artistes
visuals, els que indiquen que fan fotografia, vídeo, instal·lació, performance, grafitti i recerca
contextual.
Sota el terme “arts plàstiques” hem inclòs aquelles persones que es reconeixen com artistes plàstics, aquells que indiquen que fan escultura, pintura, pintura figurativa, pintura
hiperrealista, dibuix i gravat.
Sota el terme “altres pràctiques” hem inclòs aquelles persones que realitzen cinema, dv’j,
fan programació o teatre.

2

Una segona subdivisió té en compte el moment en el qual està el creador respecte a la
seva trajectòria professional. En aquest cas es planteja una categoria vinculada a la noció de
creador emergent i creador consolidat.
Plantegem el concepte de “creador emergent” quan aquest no porta més de 12 anys de pràctica continuada o bé encara està en procés de definició de la posició artística des de la qual
treballa.
Entenem com a “creador consolidat” aquell que porta més de 10 anys de treball continuat i
ja ha definit una posició dins de la contemporaneïtat i els seus espais de circulació i exhibició,
així com una estètica personal.

Hem emprat per classificar
els creadors dues categories
que intenten acotar alguns
paràmetres dels creadors
entrevistats:
1. Emergent / Consolidat
2. Circuit A / Circuit B

Hem descartat emprar l’epígraf “artista professional” i la d’”amateur” doncs creiem que planteja problemes de definició al ser aplicats. Per complementar la informació dels perfils dels
creadors però, hem incorporat la categoria “fonts d’ingressos dels creadors entrevistats” que
ajuda a tenir una perspectiva sobre la relació entre els creadors i el mercat de treball en el
context de la ciutat.

3

La tercera subdivisió de la categoria de creadors vol fer visible les relacions dels creadors
respecte als diferents contextos de legitimació artística i, per tant, el marc de referència des
dels quals s’entén la pràctica artística. Des d’aquesta perspectiva plantegem dues categories
que anomenem Circuit A i Circuit B.

Entenem com a Circuit A un context conformat per museus, centres d’art i centres de producció nacionals i internacionals que comparteixen uns criteris de contemporaneïtat artística
presents també en les grans biennals i esdeveniments com la Documenta de Kassel, la Biennal
de Venècia, la Biennal de Sao Paulo, etc., així com les fires comercials d’Arco, Frize, Basilea,
Miami, etc.
Entenem com a Circuit B el conformat per aquells altres contextos que no es senten identificats amb l’espai descrit en l’anterior epígraf i comparteixen la idea de realitzar una pràctica
artística contemporània.
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GESTORS CULTURALS
Sota aquest epígraf hem inclòs aquelles persones que gestionen equipaments, festivals o altres
esdeveniments artístics.
TÈCNICS
Sota l’epígraf de ‘tècnic’ hem inclòs els tècnics i altres càrrecs que treballen dins de l’administració
local.
ALTRES AGENTS
‘Altres agents’ inclou aquells perfils de persones activament vinculades al context artístic o
socio-cultural de Terrassa que no tenen encaix en cap de les anteriors categories.

METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT
Les converses mantingudes amb la majoria de les persones entrevistades, excepte aquelles vinculades a l’administració o a alguna altra institució, s’han desenvolupat en un espai informal i
en format de conversa distesa amb l’objectiu de trencar un cert recel degut a la vinculació del
projecte amb l’Ajuntament de Terrassa. A vegades aquestes sessions han esdevingut involuntàriament espais “terapèutics” on l’entrevistat s’ha desfogat en relació a l’ajuntament i l’estat
de la qüestió.

Les converses mantingudes
amb la majoria de les
persones entrevistades,
s’han desenvolupat en un
espai informal i en format de
conversa distesa.

Les converses realitzades mitjançant trobada s’han complementat amb 7 entrevistes via mail
que han servit per equilibrar alguns dels factors que hem anomenat amb anterioritat.
En total s’han realitzat 71 entrevistes que s’han desenvolupat entre el 14 de gener i el 10 de
setembre del 2008.

RADIOGRAFIA DE LA MOSTRA
QUADRE 1 Dades bàsiques
1/1 Lloc de naixement

Sí nascuts a Terrassa
No nascuts a Terrassa

8

2

1
21

24-34

14

15

35-49

9

50-64

3

>64

1/2 Lloc de residència

20
Sí viuen a Terrassa
No viuen a Terrassa

5

15

6

10
1

5
16

18

10

35-49

50-64

4

0
24-34

>64

1/3 Lloc de Treball

Sí treballen a Terrassa
No treballen a Terrassa

25
20
3

8

15
10
2

5
17

15

7

4

24-34

35-49

50-64

>64

0

15

QUADRE 2 Perfils de les persones entrevistades en relació al rol que ocupen en el context
artístic de Terrassa

5%

Creador

38 %
12 %

Gestor cultural
Tècnic
Ensenyança artística
Galerista
Agent cultural
Regidor

5%
1%

8%

1%

QUADRE 3 Perfil dels entrevistats per franges d’edats

27 %

15 %
24-34
35-49
50-64
> 64
4%

23 %

16

QUADRE 4 Franges d’edats per rols

30
25

Creador
Gestor cultural

20

16

Tècnic

13

Ensenyança artística
Galerista
Agent cultural

15
1

10

6

Regidor

6
3

5

3
1
4

0

4

1

24-34

35-49

2

1

2

2

1

3

50-64

>64

MAPA DE LES DISCIPLINES AMB LES QUALS S’IDENTIFIQUEN. ELS ENTREVISTATS EN TANT
QUE CREADORS. PODEN HAVER SENYALAT MÉS D’UNA DISCIPLINA.
QUADRE 5 Franja d’edat 24-34 anys.

Arts visuals
3
8

Fotografia
Performance

1

2

4

Vídeo
Instal·lació
Disseny
Graffiti
Recerca contextual
Programació
Cinema
Música electrònica

2
1
1
1

1

4

17

QUADRE 6 Franja d’edat 35-49 anys

4

1

Teatre
Artista plàstiques

1
5
3

Pintura figurativa
Pintura hiperrealista
Pintura
Escultura

6

1
1

Dibuix
Arts visuals
Fotografia
Instal·lació

6

2

Disseny

3

QUADRE 7 Franja d’edat 50-64 anys

1

1

Arts visuals
Artista plàstic
Pintura figurativa
Pintura

2

4

18

QUADRE 8 Franja d’edat >64

4

1
Cinema
Artista plàstiques
Pintura figurativa
Pintura
1

Escultura

1

1

QUADRE 9 Relació entre franges d’edats i la classificació arts visuals, arts plàstiques i
altres pràctiques

Altres pràctiques
Arts visuals
Arts plàstiques
11

14

1
1
17

18

7

5

24-34

35-49

50-64

> 64
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QUADRE 10 Fonts d’ingressos dels creadors entrevistats

0%
23 %
Art + camp de l’art
35 %

Fotografia
Disseny
Tècnic audiovisual
Ensenyament artístic
Altres professions
Només com artista

12 %

2%
16 %

12 %

QUADRE 11 Fonts d’ingressos per franges d’edats

20

Art + camp de l’art
Fotografia
Disseny

2

15

Tècnic audiovisual
3

4

10
2

Ensenyament artístic
Altres professions

4

Només com artista

3

3

1

5

4
6

6
2

1

0
24-34

20

1
1

35-49

50-64

>64

QUADRE 12 Perfil dels creadors d’acord a la seva trajectòria i orientació artística

Emergent A
Consolidat B

2

Consolidat A
Emergent B
16

5

1
6
5

1
2

1

24-34

35-49

50-64

>64

QUADRE 13 Respostes a la pregunta de si han format o formen part d’alguna entitat o
col·lectiu. Responen a aquesta pregunta les persones que estan sota la
categoria d’agents culturals i creadors.

Si
13

10

No

5

1
4

24-34

7

3

35-49

50-64

3

>64
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QUADRE 14 Respostes a la pregunta de si es relacionen amb altres persones de 		
l’àmbit de les arts visuals o cultural. Responen a aquesta pregunta les 		
persones que estan sota la categoria d’Agents culturals i Creadors.

No
Si
1

2

16

15

8

24-34

35-49

50-64

3

0
>64

QUADRE 15 Resposta a la pregunta de si van habitualment a inauguracions.
Responen a aquesta pregunta les persones que estan sota la categoria d’Agents
culturals i Creadors.

20
No
13

10

15

Si
7

10

5
15

1

5

4

0

7

2

24-34
22

1

3

3

10

7

35-49

50-64

4

>64

QUADRE 16 Espais artístics de Terrassa de referència anomenats per les persones en
trevistades. Poden haver anomenat més d’un espai.

ESCAC
Jazz Cava
Bars

24-34

Espai públic

35-49

CAET

50-64

Faktoria d’Arts

>64

Espai d’Art
Art Ricard
Ateneu Candela
Teatre Alegria
Cinema Catalunya
Escola d’Art
Auditori
Baumann
Arxiu Tobella
Sala Muncunill
Sala Soler i Palet
Centre Cultural
Amics de les Arts i JM

23

RELAT DE LES ENTREVISTES REALITZADES
Impressions recollides a partir de les converses mantingudes amb algunes persones del
sector artístic i cultural de la ciutat:
QUINA ÉS LA PERCEPCIÓ QUE
ES TÉ DE L’ESTAT DE LES ARTS
VISUALS A TERRASSA?
Hi ha la percepció generalitzada de que “hi ha molta gent fent coses”, que “hi passen moltes
coses“ i que hi ha un “bon caldo creatiu”. Aquesta unanimitat en la lectura del propi context
també es dóna quan es senyala que “hi ha masses capelletes de gent”. Això estaria motivat,
segons l’opinió de la majoria, per un “excés d’individualisme”, com també perquè hi ha gent
molt diversa que fa coses molt diferents, per la qual cosa costa que es relacionin entre ells. Fins
i tot algú apunta que no hi ha un canvi generacional. Tot plegat té com a conseqüència que el
context estigui “poc articulat”.

Hi ha molta gent fent coses,
però el context està poc
articulat.

També s’apunta de manera força majoritària, però amb especial èmfasis des de la franja d’edat
dels 20 als 34, que “els creadors locals tenen poca sortida i han de buscar-se la vida fora”,
fet que provoca la percepció d’un cert desemparament i la idea de que “molta gent ha tirat la
tovallola”.
Hi ha molta coincidència pel que fa sobretot, la franja dels 35-49, en apuntar que “els artistes
a Terrassa estan massa acomodats i es queixen molt. Que la ciutat ofereix recursos però cal
aprofitar-los, crear una xarxa (Escola d’Art i Disseny, ESCAC, CITEM, naus industrials buides...)”.
Aquest darrer apunt també el senyalen la majoria de la franja dels 20-34.
Alhora de ressaltar aquells trets que per l’entrevistat són més rellevants també destaca la percepció general que “Terrassa és massa tradicional i costa evolucionar, innovar”.
Un altre tret recurrent però, és valorar positivament el passat de la ciutat del qual es destaca
que “hi ha una forta tradició d’arts plàstiques i moviments associatius relacionats amb
el sector”.
Un altre aspecte coincident de les franges de 20-34 i 35-49 és la necessitat de descentralitzar
la cultura. Esmenten que la majoria de les activitats culturals tenen lloc al centre de la ciutat
i que caldria exportar-les a la perifèria. Els més joves també apunten que a la perifèria actualment hi treballen creadors interessants.

Terrassa és massa tradicional
i costa evolucionar, innovar. Es
valora però, que hi hagi una
forta tradició d’arts plàstiques
i moviments associatius
relacionats amb el sector.

Els entrevistats de 20 a 34 anys majoritàriament van coincidir a destacar el paper del TAC i el
Festival de Curts de la Baumann, la majoria hi han participat. Veuen aquests projectes com un
espai de relació i espai de participació dels creadors locals.
També es van fer algunes al·lusions reiterades (en totes les franges) al fet que “es dóna poc suport a les arts visuals en relació amb altres àmbits com el jazz, el teatre, la dansa”.
QUINA PERCEPCIÓ ES TÉ
SOBRE LES ACCIONS DE
L’AJUNTAMENT RESPECTE A
LES ARTS VISUALS?
Destaquen sobretot dos ítems, per una banda una valoració positiva al voltant del fet que
l’ajuntament tingui la iniciativa de desenvolupar projectes d’art contemporani i, per l’altra, un
coincident i majoritari sentiment de descontent per part dels creadors en relació a la gestió
de l’ajuntament. Aquest descontent és multifactorial i respon a diverses causes que s’aniran especificant més endavant en relació a aspectes concrets de les programacions i la seva recepció
per part del sector.
Un gruix considerable de les persones entrevistades apunta que la programació de l’ajuntament
està plantejada “sense línies de treball clares”.
Altres identifiquen amb més claredat una direcció que pren forma amb Processos Oberts i Interferències i que està encarat cap el recolzament de l’art contemporani. Juntament a aquesta
opinió en sectors més vinculats a franges d’edat superiors als 40 anys també s’opina que hi ha
“poc recolzament a la pintura figurativa”.
Una part important dels entrevistats consideren que “cal comunicar millor les activitats”.
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Es valora positivament que
l’ajuntament tingui la iniciativa de desenvolupar projectes
d’art contemporani

S’apunta que la programació
d’arts visuals no té unes
línies de treball clares

Criteri d’Art era una activitat de l’ajuntament que la gran majoria de les persones (sobretot
majors de 34 anys) amb les que hem mantingut converses coneixia. L’element que més es valora és “que funcionés amb un comitè”, fet que transmet al parer dels entrevistats, sensació de
transparència i que el procés d’elecció dels artistes fos objectiu. Tot i així aquells artistes que
treballen des de disciplines i pràctiques que no entraven dins d’aquells valors premiats any rera
any critiquen que no hi hagués un criteri més ampli que incorporés, per exemple, la pintura figurativa. Gran nombre dels entrevistats destaquen també com a valor molt positiu “el recolzament
als artistes locals” que suposava el Criteri d’Art i que permetia percebre que l’ajuntament tenia
en compte el context local artístic.

Es valora que hi hagi propostes d’art contemporani.
La percepció en relació a
Processos Oberts però, és que
era un projecte que costava
molt d’entendre, distant de la
gent i que no hi participaven
els artistes locals.

Al voltant del projecte Processos Oberts destaca una valoració del fet que des de l’Ajuntament
es facin projectes innovadors. “És un projecte d’art contemporani, cal fer-ho, és positiu” expressa una posició majoritària sobretot en la franja 20-34 i 35-49. Però al mateix temps també
es senyala que el projecte Processos Oberts “no s’entén res o costa d’entendre”. Aquesta percepció és força contundent i generalitzada. Alguns dels entrevistats recalquen que al final era un
“projecte distant de la gent, del públic en general”, poc arrelat a la ciutat.
Són minoria els que paral·lelament hagin valorat el fet que P.O “ha projectat la ciutat cap enfora, a Catalunya i a Espanya” i que “ha col·locat Terrassa com una de les poques ciutats que treballen la creació contemporània”. La majoria no en tenen coneixement d’aquest fet. Tanmateix
també hi ha algunes opinions les que apunten “no tanta imatge i cuidar més els de casa”.
Entre algunes de les persones amb les que s’havien mantingut converses n’hi ha que havien
participat d’una manera o altre en alguns dels projectes artístics de les diverses edicions de
Processos Oberts. Majoritàriament han senyalat que es van sentir “utilitzats”, que després de
la seva col·laboració ningú els va fer un retorn sobre la seva participació en el resultat final. En
aquest cas la mostra de persones amb les quals hem mantingut converses no són necessàriament representatives de l’univers participatiu i que cada projecte artístic ha estat conduït per
un artista diferent, i per tant, poden haver percepcions absolutament dispars al voltant de la
participació a Processos.
Molts dels entrevistats també han recalcat que consideren un factor negatiu ”la poca participació dels artistes locals”, que el procés de tria fos opac. En aquests casos desconeixien la idea
de que hi ha un comissari o equip de comissaris i aquests trien els creadors participants.
Hi ha també una opinió coincident sobre el fet que s’ha realitzat una “fluixa comunicació” del
projecte especialment perquè “era poc pedagògica”. També observem que alguns tècnics de departaments entrevistats els quals han tingut contacte amb alguna de les edicions de Processos
Oberts no en tenien una visió clara.
Respecte al projecte Interferències les percepcions i opinions que hem recollit són similars a les
que s’han descrit en referència a P.O, malgrat però, que no era tant comentat o criticat.
La gran majoria dels entrevistats no distingia entre els artistes o les exposicions que formaven
part de Processos Oberts o Interferències. Molts d’aquests no sabien quins eren els trets característics que diferenciaven un projecte de l’altre i confonien els projectes.

La majoria dels entrevistats
no saben quins són els trets
característics que diferencien
Processos Oberts i Interferències i confonen els projectes

També és remarcable el fet que un considerable nombre de persones opinaven sobre P.O o Interferències sense haver assistit a les seves exposicionxs o llegit els catàlegs o fulls de sala.
Com també una altra percepció força generalitzada és la de que es destina gran part del pressupost a aquests projectes.
Potser remarcar una de les percepcions coincidents pel que fa als gestors culturals, els quals
coincideixen en comentar que és un projecte l’impacte social del qual és difícil de saber i complicat de justificar els gastos. I que s’ha de ser “transparents amb l’impacte esperat i no generar
falces espectatives’.
També es va preguntar sobre els espais expositius que disposa l’ajuntament per programar i
organitzar esdeveniments en relació a les arts visuals.

La Sala Muncunill es considera
en termes generals un bon
espai, però amb una clara
falta d’identitat i programació
confusa.

La Sala Muncunill es considera de manera majoritària com “un bon espai”, amb possibilitats, tot
i que també cal destacar aquells que senyalen que està “mal acondicionada” i que és ”un espai
difícil, molt gran” per poder exposar-hi quelcom. Per altra, i en quan a la programació de la sala,
hi ha una percepció generalitzada i compartida en totes les franges d’edat “d’una falta d’identitat i
programació confusa”. Algunes persones també comenten que “la gent no hi va” i que està disposa
d’una “senyalètica deficient”.
Respecte als comentaris realitzats sobre la Casa Soler i Palet cal destacar sobretot les consideracions sobre la “poca visibilitat” que té com espai expositiu dins de la ciutat i la percepció
d’una “programació confusa, amb falta d’identitat i de criteris”. Aquestes persones consideren que aquests factors han condicionat que sigui un ”espai menys arrelat” a la ciutat que la Sala
Muncunill. Són pocs els joves que que han esmentat i valorat la tasca de recolzament que la sala
fa a l’artista amateur i emergent.
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A l’hora de preguntar sobre quina valoració en feien de les accions de comunicació de
l’ajuntament en relació a les arts visuals, en general i en totes les franges d’edat, la resposta
apunta de nou a la idea d’una “comunicació fluixa de la programació” amb certa falta de pedagogia que no ajuda a entendre massa de que van les coses. Continguts dispersos, el disseny
dels elements gràfics no massa elaborats (excepte per Processos Oberts, es troba a faltar una
web pròpia…).
Cal destacar també altres idees recurrents que han mencionat espontàniament una gran part
dels interlocutors. Gairebé la totalitat dels entrevistats que formen part de la franja d’edat
d’entre 20-34 i una part important de les altres franges d’edat considera la necessitat que
s’articulin xarxes i espais de contacte entre creadors que permeti dinamitzar i enfortir el
sector.
Per altra banda la gran majoria de persones entrevistades entre la franja dels 35 als 64 consideren que “és important potenciar l’educació i la creació de públics” i vinculen aquestes
accions a la millora del context de Terrassa en relació a les arts visuals.
CAL SENYALAR TAMBÉ QUE LA MAJORIA DELS ENTREVISTATS VAN VALORAR
EL PROJECTE DE PUNT DE PARTIDA EN TANT QUE “ESTÀ MOLT BÉ QUE
L’AJUNTAMENT HAGI TINGUT AQUESTA INICIATIVA I TINGUI EN COMPTE
EL SECTOR”, TOT I QUE HI HA UN CERT SENTIMENT D’INCREDULITAT RESPECTE A QUE “SERVEIXI D’ALGUNA COSA”.
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Es detecta la necessitat,
especialment entre els més
joves, que s’articulin xarxes
i espais de contacte entre
creadors que permeti dinamitzar i enfortir el sector.

VALORACIONS DEL CONJUNT DE LES ENTREVISTES

Context ric i actiu, tot i que encara que existeixin esdeveniments o entitats amb capacitat de
convocatòria cap d’aquestes es percep amb prou legitimització per part de cap majoria de creadors per convertir-se en representant del sector i interlocutor amb les institucions.
Tot i això és un context per on la informació circula amb l’eficàcia del rumor, més d’acord a
una lògica de context local que de sector. Això facilita que es creïn estats d’opinió amb força
rapidesa.
Context on predominen les posicions individualistes. Les reivindicacions són sempre o a títol
individual o sectorials, però sense defensar cap posició vinculada amb l’interès general i la noció de servei públic. No s’esmenta el possible paper que poden desenvolupar els creadors en el
marc d’un projecte de ciutadania democràtica.
És un context fragmentat en petites capelles que no creuen tenir massa en comú entre elles.
Aquesta diferència no es percep en termes generals com un element de riquesa sinó com
l’existència de pràctiques que s’han desviat del que veritablement és art. Paral·lelament però,
hi ha un sentiment d’orgull perquè hi ha molta gent fent coses i una clara defensa de la riquesa
del context artístic de Terrassa.
És generalitzat el sentiment que els recursos disponibles en matèria d’arts visuals han de
destinar-se a l’àmbit local. Amb això es refereixen majoritàriament a que es destinin a cobrir
les necessitats dels propis artistes, o bé possibilitant l’accés als espais expositius, o posant al
seu abast espais de treball o recursos de producció.
Una de les argumentacions més recurrents és, sobretot en generacions majors de 35 anys, que
el fet de ser un artista de la ciutat de Terrassa dóna dret a rebre un ajut de l’ajuntament.

Hi ha esdeveniments o
entitats amb capacitat de
convocatòria però sense prou
legitimització per convertirse en representant del sector
i interlocutor amb les
institucions.

Predominen les posicions
individualistes i amb poca
consciència dels valors del
sector.

És generalitzat el sentiment
que els recursos disponibles
en matèria d’arts visuals han
de destinar-se a l’àmbit local.

És significatiu que no hi ha cap creador que tingui com a única font o font majoritària d’ingressos
la pràctica artística.
És un context força dividit entre una esfera més vinculada a la innovació, les maneres de fer
més contemporànies i oberta a un ventall ampli de disciplines i, un altre,on s’entén la pràctica
artística com quelcom més vinculat a les Belles Arts i que respecta maneres de fer més tradicionals.
Aquesta divisió és evident entre generacions joves i generacions més madures. Tot i així també
es dóna entre membres de les generacions més grans.

És un context dividit entre
una esfera més vinculada a la
innovació i l’altra a la pràctica
artística com quelcom més
vinculat a les Belles Arts.

En les franges d’edat més joves (24-34) els referents estan molt vinculats a Joventut i als seus
serveis o programes de la Casa Baumann o el Festival de Curtmetratges de la Baumann.
Predomina una actitud de queixa envers a la situació del context. En membres de generacions
que havien estat actives i impulsores de projectes emblemàtics hi ha un cert desencís entorn a
com s’han anat desenvolupant les accions de l’ajuntament darrerament.
En aquest sentit hi ha una percepció coincident entorn a que les iniciatives que hi ha hagut
acaben morint per falta de suport institucional.

LES OPINIONS QUE HEM RECOLLIT RESPECTE A L’AJUNTAMENT I ELS SEUS SERVEIS APUNTEN A UN ESCENARI COMPLEX. AQUEST ESTÀ CONFORMAT PER INGREDIENTS MOLT DIVERSOS I QUE S’ARTICULEN SOBRE PERCEPCIONS QUE CIRCULEN I ACABEN CONFIGURANT OPINIONS FORÇA GENERALITZADES.
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>> Per entendre aquest mecanisme analitzem la construcció d’opinió sobre Processos 0berts
i els seus components:
Primer ingredient: malestar del sector degut a que considera que no se’ls fa prou cas. Els artistes més consolidats no es veuen reconeguts per l’ajuntament de la seva ciutat. Consideren
que es mereixen una exposició a la Sala Muncunill i un catàleg o bé un encàrrec. Aquesta és una
opinió tant d’aquests artistes que han desenvolupat la seva carrera a escala nacional i internacional, com d’aquells que bàsicament s’han mantingut en una dimensió local. Per altra banda,
els creadors més emergents no troben ajuts per tirar endavant projectes personals o plataformes d’exhibició. També es considera el fet que l’ajuntament no fa una tasca de recuperació del
patrimoni artístic dels anys 60-70-80.

Analitzem la construcció
d’opinió sobre Processos
0berts:
1. Malestar del sector degut
a que considera que no se’ls
fa prou cas.
2. Malestar al sector per les
maneres de ser tractat.
3. Falta d’informació.

Segon ingredient: malestar al sector per les maneres de ser tractat. Es percep que els ajuts i les
exposicions es reparteixen de forma discrecional sense uns criteris objectius i processos transparents. Que se’ls ha demanat la participació en alguns projectes i no s’han sentit ben tractats,
ja sigui perquè s’han sentit una mica utilitzats, o perquè han col·laborat en precari (no és el cas
dels participants a Interferències o P.O).
Tercer ingredient: falta d’informació. Aquesta es dóna a dos nivells: un primer nivell en relació
a la falta de coneixement sobre els serveis i accions que es desenvolupen des de l’ajuntament.
El sector no té clar els objectius de la política cultural que està duent a terme l’administració
alhora que li falta informació concreta sobre cada esdeveniment. Les accions informatives són
sobretot “publicitàries” més que no informatives cap al sector. És paradigmàtic que la majoria
de les persones que no havien participat a un o altre projecte (P.O/Interferències) els confon. Un
segon nivell és la informació errònia que es construeix per deducció, com ara la idea al voltant
del pressupost de P.O i el seu finançament.
P.O ha esdevingut un catalitzador a partir del qual s’ha fet visible un estat d’opinió que existia
prèviament de forma difusa entorn a com l’ajuntament estava gestionant les relacions amb el
context artístic i que s’ha projectat de manera focalitzada envers una sola acció, P.O.
Les tres línies d’argumentació negativa són sobretot: “És un projecte que només recolza als
artistes de fora, quan l’ajuntament no recolza els artistes d’aquí”. ”S’emporta la majoria
dels diners del pressupost d’arts visuals”, “La gent no l’entén”.

CONCLUSIONS EN RELACIÓ A LES ENTREVISTES
Apuntem aquí unes primeres consideracions que es deriven del les entrevistes realitzades i que
s’han afegit al procés d’anàlisi que s’ha realitzat amb la Taula de Treball i que es presenta en
pàgines posteriors:
Caldria treballar per restituir la confiança del sector artístic local en el rol de l’ajuntament en
el marc de les polítiques culturals municipals. Hi ha una demanda per a que les institucions
aprofundeixin en l’aplicació de mecanismes de transparència, objectivitat i participació.

És necessari afavorir amb diverses estratègies l’articulació del context artístic terrassenc per
tal de potenciar la seva fortalesa i el seu dinamisme, alhora que asseguri un relleu generacional que garanteixi la connexió entre la contemporaneïtat i el context local. Unes accions que
s’haurien de fer a partir de criteris que, més enllà de contemplar la necessària diversitat, es
recolzin sobretot en la qualitat i l’excel·lència de les propostes artístiques com a estratègia
per afavorir, al màxim, els processos de professionalització dels creadors.

S’haurien de proposar els mecanismes de comunicació adients que assegurin la circulació
d’informació eficient per al teixit artístic, així com també per a la resta de la societat terrassenca. En especial a les comunitats educatives i a les pròpies institucions. Aquest vincle comunicatiu ha de ser la base de la construcció d’un espai de reconeixement i valoració de les
arts visuals en el si de la societat egarenca.
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P.O ha esdevingut un catalitzador a partir del qual s’ha
fet visible un estat d’opinió
que existia prèviament

Sessions de treball
realitzades
Objectius de les
sessions de treball
de la Taula
Participants
Esquema de treball
del procés
DAFO elaborada a
partir de les sessions de la Taula de
treball

TAULA DE TREBALL
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TAULA DE TREBALL
SESSIONS DE TREBALL REALITZADES
S’han desenvolupat 7 sessions de treball de dues o tres hores de durada, amb les següents dates de realització. La tercera sessió va ser oberta al públic.
1a sessió:
2a sessió:
3a sessió:
4a sessió:
5a sessió:
6a sessió:
7a sessió:

26.03.08 / 19h – 21h / IMCET
04.04.08 / 18h – 20h / IMCET
18.04.08 / 18h – 20h / IMCET
06.05.08 / 18:30h – 21h / IMCET
16.05.08 / 19h – 21:30h/ Casa Baumann
10.06.08 / 19h – 21:30h / IMCET
22.07.08 / 18h – 21:00h / IMCET

En l’annex es pot consultar els resums de les sessions que s’han desenvolupat.

OBJECTIUS DE LA TAULA DE TREBALL
L’objectiu de la taula consisteix en:
Elaborar una proposta de recolzament a la creació contemporània que serveixi de
referència a l’Ajuntament de Terrassa.
Aquesta proposta ha d’acomplir tres requisits:
• Estar adaptada a la realitat del sector artístic a la ciutat de Terrassa.
• Plantejar una perspectiva de servei públic que transcendeixi la lògica sectorial i
abasti al conjunt de la ciutadania.
• Que s’utilitzin criteris de política cultural aplicats a la creació contemporània.

LA TAULA HA TREBALLAT DES DEL CONEIXEMENT DE LA REALITAT DEL CONTEXT DE TERRASSA I HA RECOLLIT AQUELLES DIVERSITATS QUE CONEIX
PER TAL D’”ACTUAR EN NOM” DEL CONTEXT. PER PODER TREBALLAR DES
D’AQUESTA POSICIÓ HA ESTAT MENESTER TENIR EN COMPTE LES OPINIONS
I SUGGERIMENTS APORTATS PEL CONJUNT DE LES PERSONES ENTREVISTADES.

PARTICIPANTS
Sergi Botella
Creador. Ha treballat al Centre de producció Hangar (Barcelona).
Marinetta
Creadora. Membre organitzador del TAC (Terrassa Acció Creativa).
Susana Medina
Tècnica municipal d’Arts Visuals de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. Coneixedora del funcionament de la institució i del context.
Jaume Pagès
Treballa en el camp de la música electrònica. Té 3 segells discogràfics. Havia organitzat el Festival Freestyle.
Agnès Petit
Tècnica municipal de Joventut de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Terrassa. Coneixedora del funcionament de la institució i del context.
Rat Soriano
Creadora. Vocal dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals.
Sinapsis (Cristian Añó + Lídia Dalmau)
Coordinadors de Punt de Partida.
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ESQUEMA DE TREBALL DEL PROCÉS
Inputs inicials
Plantejament de la dinàmica i continguts del procés per part de Sinapsis.
Explicació dels programes de Cultura, Joventut i Cultura a prop.
Experiències dels participants a la taula.
Pla de Mandat i Agenda 21 de la Cultura. Exemples de programes d’altres ciutats o institucions (a la sessió pública es presenta la programació d’Arts visuals d’Olot i de la Sala d’Art
Jove de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya).
Referències a les aportacions i comentaris realitzats per les persones entrevistades.

Definir un marc de treball
Es defineix un primer marc de treball a partir de senyalar aquells eixos des des quals s’hauran
de definir les accions que es descriguin en el document final.
AQUESTES SÓN: SUPORT A LA CREACIÓ, SUPORT A LA PRODUCCIÓ, SUPORT A LA DIFUSIÓ, ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ, EDUCACIÓ, FORMACIÓ, CREACIÓ
DE PÚBLICS I TREBALL ENTRE REGIDORIES I DINS DE LA PRÒPIA REGIDORIA DE CULTURA.
Així mateix es planteja un debat per fixar alguns conceptes:

A quins creadors ens referim? Creadors consolidats, emergents, amateurs, joves,
que es volen professionalitzar. Gestors/programadors. Tots els creadors? Només aquells que
reuneixin certes condicions d’excel·lència artística? Qui ho hauria de definir? Qui ho hauria
de jutjar? En qui s’han d’invertir els diners públics?
Com els recolzem? Amb diners? Premis? Recursos? Exposant-los?

Es planteja també la qüestió dels públics:
Com treballar el tema dels públics? Al voltant dels destinataris de la programació i les
accions, en qui hem de pensar? Hem de pensar en uns públics que poden ser més actius i
convertir-se en productors?

O bé definir la qüestió del context: A qui ens dirigim? Al context local? Cal evitar el
localisme? A altres contextos (deslocalitzats)? Al context artístic?

Anàlisi del context mitjançant una DAFO
Elaboració d’una anàlisi individual i posterior posada en comú dels següents aspectes:
1. Anàlisi del context de Terrassa en relació a les arts visuals. Elements que el defineixen
(punts forts, punts febles, oportunitats i amenaces).
2. Punts forts, punts febles, oportunitats i amenaces de les línies de treball del Departament
d’Arts Visuals en relació a les infraestructures, organització i gestió, programes i serveis,
comunicació i interlocució amb el context.
3. Posar-ho en relació a possibles línies de treball de recolzament a la formació, creació,
producció, difusió, mediació i creació de públics.
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MAPA D’ACCIONS
Elaboració d’un mapa que recull les accions possibles en matèria d’arts visuals en relació a la
DAFO realitzada pels components de la Taula i els comentaris recollits durant les entrevistes,
així com altres aportacions de Sinapsis. Es debat el mapa i se’n fa una anàlisi.

PRIORITZACIÓ
Cada membre de la Taula elabora una priorització de les accions o línies d’acció.

PRE-DOCUMENT FINAL

Sinapsis compila els comentaris aportats per la Taula i les prioritzacions i en fa un predocument organitzat a partir de finalitats, objectius transversals, criteris transversals,
programes i accions i el presenta a la Taula per incorporar-hi les pertinents modificacions.
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Falta de transversalitat entre
les regidories (hi ha d’haver més
voluntat tècnica i política per
assolir-ho).
Falta de personal i de recursos
econòmics.

Relació no prou fructífera entre
PAME i arts visuals.

Potenciació d’artistes forans i no
de locals.

PUNTS FEBLES

Creació i producció.

No hi ha espais amb recursos
per donar suport a la producció.
Excepte el BITD2 de Joventut.

Difusió.

La Casa Soler i Palet no té visibilitat a l’exterior.

PUNTS FEBLES

Els artistes no s’articulen com a
plataformes estables.

Escassa recuperació de la memòria històrica de Terrassa vinculada a les arts visuals

Proximitat de Barcelona.

Poca professionalitat dels artistes egarencs.

Manca d’un centre neuràlgic de
pensament i activitat artística
contemporània reconeixible.

Poc coneixement dels projectes
innovadors dins del propi ajuntament.

Poca senyalètica en general de
les infraestructures (exterior,
interior).

El web municipal no dóna resposta a les necessitats d’imatge
i funcionalitat en matèria d’arts
visuals.

Enfront a la sobresaturació de
fulletons, díptics, anuncis, hi ha
una manca d’impacte i estètica
a l’hora d’arribar a la gent.

Existeix una manca de comunicació clara, inclòs a nivell intern
entre departaments i regidories.
Pocs públics aconseguit per
els projectes més innovadors.
No cualla una massa crítica
d’espectadors.

Falta d’informació i comunicació adient que permeti explicar
els projectes més innovadors
com P.O.

PUNTS FEBLES

Plataformes de festivals existents: han creat nous públics
(Festival de Curtmetratges Baumann…)

Gran nombre d’entitats amb
potencial per treballar conjuntament o paral·lelament amb
l’ajuntament.

PUNTS FORTS

Comunicació

PUNTS FEBLES

Hi ha molts equipaments de formació a la ciutat.

Potencialitats de la ciutat en matèria de formació: universitats,
escoles (CITEM, ESCAC, Escola
d’Art…).

PUNTS FEBLES

Hi ha personal competent.

La Casa Soler i Palet és un bon
centre de suport a l’art emergent.

Terrassa compta amb una memòria històrica important en
matèria d’arts visuals.

Iniciatives independents com el
TAC (Terrassa Acció Creativa).

Els projectes desenvolupats:
Processos Oberts, Criteri d’Art
i Interferències.

Eficàcia. Es realitzen moltes accions amb pocs recursos.

Difusió.

A Terrassa hi ha molts artistes,
molta diversitat disciplinar i
varietat de nivells.

Accions, programes i serveis

PUNTS FORTS

PUNTS FORTS

PUNTS FORTS

Organització i gestió

PUNTS FORTS

Infraestructures

En general. Context i
ajuntament

DAFO ELABORADA A PARTIR DE LES SESSIONS DE LA TAULA DE TREBALL
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La Sala Muncunill no té una
programació amb una identitat
clara.

La Sala Muncunill es menja una
part molt important dels recursos del departament només en
manteniment.

No existeix a la ciutat un espai
concret per a l’art contemporani i que s’identifiqui com a tal.

No hi ha una crítica d’art rigorosa i contemporània.

Poc pressupost dedicat a la difusió del departament d’arts visuals dins la ciutat.

Pocs recursos humans del Departament dedicats a les arts
visuals.

Creació i producció.

Possible projecte de l’Espai Jove
de Creació impulsat des de
Joventut.

Algunes propostes contingudes
en el Pla de Mandat, com ara la
creació del Consell Municipal de
les Arts, o les ajudes.

L’existència de noves generacions de creadors interessants.
Sobretot en el terreny de la música experimental.

Recursos dispersos que pertanyen a altres institucions. CITEM,
ESCAC, Parc Audiovisual, etc.

OPORTUNITATS

OPORTUNITATS

Els espais d’exposició, en moltes ocasions no conviden a ser
visitats pels públics aliens als
grups habituals, això sectaritza
determinats espais.

Irregularitat en les programacions de les sales de l’ajuntament.
(Casa Soler i Palet i Sala Muncunill).

No hi ha espais de qualitat dedicats a les arts visuals a la premsa
i tv locals.

Treballar amb el recolzament i
coordinació d’altres departaments.

El volum d’estudiants de la ciutat pot fer que els programes, accions i serveis tinguin més utilitat
de la imaginada.

Existeixen diversos col·lectius i
artistes amb ganes de participar, crear i organitzar. S’ha de
comptar amb ells tant a l´hora de
crear els programes com per formar-hi part. La gent porta a la gent.

Els departaments de Cultura, Joventut i Educació estan en la mateixa àrea dins de
l’ajuntament.

PEE (Pla Educatiu d’Entorn):
contempla programar activitats
relacionades amb les arts visuals.

OPORTUNITATS

En termes generals, la gent que
viu a Terrassa i no forma part de
col·lectivitats afins a l’art no té
coneixement del que programa
l’ajuntament.

No hi ha prou coneixença de la
tasca dels centres educatius
relacionats amb l’art a la ciutat.

Punt de Partida: sembla el principi d’una nova manera de relacionar-se amb el context.

OPORTUNITATS

La gent es mira més la premsa nacional que la local. Poca presència en la premsa nacional de les
activitats artístiques.

No hi ha logos identificatius dels
espais.

Falta de recolzament per part
de l’ajuntament a aquelles entitats o propostes independents
que organitzen i tenen certa repercussió.

OPORTUNITATS

Desconeixement real del públic
egarenc.

Perdre l’oportunitat de copsar tendències emergents que
poden escapar-se per no saber
detectar-les o convocar-les comptant amb elles, amb risc de que no
madurin ni tinguin el seu espai.
La
manca
d’il·lusió
dels
col·lectius i entitats que emprenen projectes a la ciutat degut al
poc suport rebut o a la falta de
sintonia amb l’ajuntament
Que els artistes locals bons
marxin a la capital o a altres ciutats.

Creació de bolets: generació
d’activitats que no responen a
necessitats.

Que altres estaments de la ciutat prenguin la iniciativa en matèria de cultura sense ser exactament la seva competència.

Caure en una política que aposta només per els esdeveniments
multitudinaris i creant un desequilibri a l’hora de recolzar i
impulsar altres propostes que
necessiten de maduració i injecció econòmica i divulgativa per
arribar a arrelar a la ciutat.
La focalització de la premsa
local en grans esdeveniments
donant l’esquena a d’altres més
emergents.

Manca de públic.

Molta cultura de l’oci.

Que una ciutat propera engegui
un programa potent que atregui
al públic potencial i als artistes
egarencs.

Que la crisi econòmica vagi a més
i aquest àmbit es vegi afectat.

Lligams temporals amb situacions polítiques concretes.

Canvis de personal que trenquin
amb la continuïtat del que s’està
fent.

Que es facin equipaments que no
s’amortitzin perquè s’allunyen
dels artistes.

Que no es vegi la necessitat política de donar suport a les propostes plantejades des de Punt
de partida.

Retall de pressupostos.

AMENACES

AMENACES

AMENACES

AMENACES

L’excés d’activitats que deriva
en un excés d’informació.

La centralització a Barcelona
dels projectes més interessants.

El poc interès inicial de la pròpia ciutat en matèria d’art contemporani.

AMENACES

DAFO ELABORADA A PARTIR DE LES SESSIONS DE LA TAULA DE TREBALL
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CONSIDERACIONS INTRODUCTÒRIES

El document que es presenta en les següents pàgines recull algunes de les aportacions i suggeriments aportats per les diferents persones entrevistades durant el procés de treball de Punt
de Partida, així com també és reflex de les sessions realitzades amb els membres de la Taula de
Treball i conduïdes per Sinapsis.
Es presenta com una proposta modular, amb l’objectiu d’adaptar-se a diferents aplicacions
pràctiques segons les circumstàncies polítiques i pressupostàries que condicionin els futurs
ritmes institucionals.
Aquesta modularitat no hauria d’anar en detriment d’una aplicació ambiciosa del mateix, sinó
més aviat hauria de servir per poder iniciar una immediata introducció de canvis en les polítiques culturals vinculades a les arts visuals de l’Ajuntament de Terrassa, de tal manera que es
puguin desenvolupar les accions i els programes a diferents velocitats.
Aquest document presenta les eines per articular un espai de diàleg i debat entre ajuntament,
institucions, agents culturals i societat civil, a partir del qual es pot plantejar un full de ruta per
els propers anys. Per ajudar en la concreció d’aquest procés el document presenta amb cada
acció, una fitxa on s’han de detallar aquells elements que faciliten la futura aplicació pràctica.
Per últim, senyalar que aquest document és també reflex dels punts de vista i criteris que articulen les línies de treball habituals del col·lectiu Sinapsis i que es reconeixen amb claredat en
els eixos estratègics, els criteris transversals i els objectius transversals.
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ESTRUCTURA DE LA PROPOSTA
La proposta s’estructura seguint un vector que va del plantejament genèric i d’abast estratègic a la definició de les accions necessàries per fer realitat aquesta visió.
Entre mig podem trobar diferents esglaons que han d’ajudar a definir la futura acció de política cultural d’arts visuals des
de perspectives diferents però que, en definitiva, ofereixen un conjunt d’eines articulades de manera simple i operativa
que serveixin per donar resposta a una realitat complexa i canviant.

EIXOS
ESTRATÈGICS

CRITERIS
TRANSVERSALS

OBJECTIUS
TRANSVERSALS

PROGRAMES I
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

ACCIONS
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Presenta tres grans vectors de desenvolupament de la política cultural municipal en matèria d’arts visuals. Conjuntament conformen una visió del que es proposa potenciar per
tal d’articular un escenari futur de relació entre sector artístic, ciutadania i projecte de
ciutat.
1 Potenciar la innovació, el debat,la creativitat i l’experimentació cultural i artística 2 Treballar per convertir la pràctica artística en un valor social reconegut, recolzat i compartit
per el conjunt de la ciutadania. 3 Potenciar l’art terrassenc i l’enfortiment del teixit cultural de la ciutat.
Els criteris transversals expressen un conjunt d’objectius i premisses metodològiques que
s’articulen en a totes les accions a realitzar. Uns criteris que ajuden a concretar aspectes
que a priori poden semblar aliens als objectius específics propis dels Programes, però
que en determinen la seva concreció a l’especificar-ne aspectes claus en la seva aplicació
i desenvolupament. (Comunicació i pedagogia, Acció global i Transversalitat, Participació i
Corresponsabilitat, Consolidar i Optimitzar, Sostenibilitat, Transparència i Equilibri)

Els objectius transversals senyalen quins són els marcs d’intervenció específics des les
polítiques culturals per tal de recolzar la creació contemporània. Es tracta de la creació i
producció d’arts visuals , la difusió d’arts visuals i la Creació de públics.
Es plantegen com a objectius transversals per varis motius. En primer terme atenent a la
necessitat d’entendre’ls com a part d’un ecosistema cultural en el qual hi ha una interacció
dinàmica entre tots tres que recomana adoptar una perspectiva integral i integradora. En
segon terme, perquè els programes que es plantegen posteriorment en aquest document/
proposta assumeixen cada un, en major o menor mesura, tots tres objectius transversals
esmentats com un eix de treball des de l’especificitat de cada programa. És per això que
des de la perspectiva dels programes parlem d’objectius transversals, és a dir, compartits
per tots els programes.

Tenint en compte els plantejaments estratègics, els programes articulen paràmetres específics des d’on abordar el treball amb el context d’intervenció. Cada programa planteja un
eix de treball concret i definit de manera que sigui reconeixible immediatament. Es plantegen els següents: Programa d’Innovació cultural, creativitat i creació artística, Programa de recolzament al territori, Programa de mediació, Programa de comunicació i
Programa de consolidació de l’àrea. Els programes s’estructuren en objectius específics
que indiquen més clarament quines són les fites a assolir per tal de desplegar-se.

Els programes i els seus objectius específics es concreten en les accions. Aquestes accion estan dissenyades tant per assolir els objectius específics de cada programa en el
que operen com per, en menor o major mesura, fer realitat els objectius transversals.
En el moment de proposar-les també s’ha tingut en consideració l’aplicació dels criteris transversals. Les accions han de poder-se calibrar segons uns criteris de procés
d’implementació, cost en recursos humans, tècnics i pressupostaris. I s’han d’acordar els
criteris de valoració per tal de fer-ne una posterior avaluació.
En total es plantegen 33 accions, algunes de les quals estan compostes de subaccions,
que funcionen com un catàleg articulat amb els programes.

MAPA DE LA PROPOSTA
EIXOS ESTRATÈGICS
POTENCIAR L’ART TERRASSENC I
L’ENFORTIMENT DEL TEIXIT
CULTURAL DE LA CIUTAT

TREBALLAR PER CONVERTIR
LA PRÀCTICA ARTÍSTICA EN UN
VALOR SOCIAL RECONEGUT,
RECOLZAT I COMPARTIT PER EL
CONJUNT DE LA CIUTADANIA

POTENCIAR LA INNOVACIÓ,
LA CREATIVITAT I
L’EXPERIMENTACIÓ
CULTURAL I ARTÍSTICA

CRITERIS TRANSVERSALS
Comunicació i
pedagogia

Acció global i
transversal

Participació i

Consolidar
i optimitzar

Corresponsabilitat

Sostenibilitat

Transparència i
Equilibri

OBJECTIUS TRANSVERSALS
Difusió

Creació i producció

Creació de públics

PROGRAMES I OBJECTIUS ESPECÍFICS
PROGRAMA
D’INNOVACIÓ CULTURAL, CREATIVITAT I
CREACIÓ ARTÍSTICA

Creació d’un projecte
comú de ciutat per potenciar la innovació i la
creació contemporània.
Implicar al conjunt
de la regidoria i de
l’ajuntament en el
foment de la innovació i
la creació a partir d’una
aposta per la transversalitat.
Traslladar al conjunt
de la població el
valor de la innovació i
l’experimentació en les
pràctiques culturals i
artístiques innovadores.

PROGRAMA DE
MEDIACIÓ

Creació de públics.
Involucrar a altres departaments i entitats en
la importància de crear
públics.
Fidelitzar els públics.
Conèixer millor els
públics.

PROGRAMA DE
RECOLZAMENT AL
TERRITORI

Ajudar a difondre al
conjunt de la ciutadania la riquesa i diversitat del teixit artístic
terrassenc.
Recolzar la creació i
producció artística.
Impulsar la recuperació
del passat terrasenc
vinculat a la pràctica
artística.
Reforçar els mecanismes participatius.
Col·laborar en articular
el sector artístic.

Recolzar projectes de
creadors emergents
que treballin des d’una
perspectiva innovadora.

Treballar per consolidar
les propostes que ja
estan en funcionament
en el territori.

Difondre al conjunt
de la ciutadania les
pràctiques artístiques
contemporànies, lescreacions innovadores i
la seva diversitat.

Establir una relació de confiança i
col·laboració amb el
sector.

PROGRAMA DE
COMUNICACIÓ

Crear una identitat
clara de les accions del
departament.
Potenciar estratègies
per comunicar, de
manera més eficaç i
pedagògica, els serveis
i els programes de
l’ajuntament.
Potenciar la comunicació interna.

PROGRAMA DE
CONSOLIDACIÓ
DE L’ÀREA

Consolidar una major
repercussió social de
les accions del departament.
Consolidar una estructura de treball capaç
d’entomar els nous
reptes.
Augmentar i consolidar
els recursos necessaris
per desenvolupar les
accions descrites en
aquest pla d’acció.
Disposar de major
reconeixement i suport
institucional.
Avaluar l’impacte de les
accions del departament.

Potenciar l’aplicació de
criteris professionals
en la interrelació ajuntament sectors.
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CIUTAT

EIXOS ESTRATÈGICS

POTENCIAR LA
INNOVACIÓ, LA CREATIVITAT I
L’EXPERIMENTACIÓ
CULTURAL I ARTÍSTICA

TREBALLAR PER
CIUTADANIA

CONVERTIR LA PRÀCTICA
ARTÍSTICA
EN UN VALOR SOCIAL
RECONEGUT, RECOLZAT
I COMPARTIT PER EL
CONJUNT DE
LA CIUTADANIA

SECTOR ARTÍSTIC

POTENCIAR L’ART
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TERRASSENC I L’ENFORTIMENT
DEL
TEIXIT CULTURAL
DE LA CIUTAT

CRITERIS TRANSVERSALS

COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA
Millorar les estratègies de comunicació i aplicar-hi criteris pedagògics per tal de transmetre,
de manera eficient, la importància de la creació contemporània en el marc d’una societat
democràtica. Per tal d’assolir aquesta fita cal adaptar les accions comunicatives als diferents destinataris: sector artístic, públics en general, comunitat educativa, tècnics i personal laboral de la Regidoria de Cultura i d’altres regidories. Caldria que les diferents accions
de tots els programes tinguessin la seva corresponent actuació comunicativa.

ACCIÓ GLOBAL I TRANSVERSAL
Les polítiques d’impuls i suport a la creació contemporània s’han de plantejar des d’una
perspectiva global que tingui en compte tot el procés de producció i consum cultural a
escala local. Per tant, es té en compte la formació, la creació, la producció, la distribució
i el consum de les creacions contemporànies com un circuit sobre el qual intervenir-hi. Es
tracta de treballar amb les potencialitats i mancances de cada un d’aquest graons per poder
dinamitzar el conjunt del context. Cal també concertar l’acció cultural amb altres polítiques
com les de joventut, urbanisme, ensenyament, etc., per tal de proposar accions transversals
que ajudin a depassar la lògica sectorial.

PARTICIPACIÓ I CORRESPONSABILITAT
Per tal de poder bastir un projecte de recolzament i impuls a la creació contemporània que
tingui vocació de ciutat, cal articular mecanismes per assegurar-ne la participació i la implicació dels diferents agents, entitats i institucions de Terrassa. Per tant, caldrà habilitar els
canals i les estratègies adients. Es tracta d’anar construint un espai de treball comú entre
ajuntament i societat on s’articuli una responsabilitat compartida per portar endavant un
projecte de ciutat .

CONSOLIDAR I OPTIMITZAR
Afavorir la continuïtat d’aquelles inicitatives que ja es desenvolupin en el territori col·laborant
en enfortir la seva identitat i qualitat, tot consolidant-les com opció de futur. Treballar per
articular recursos, projectes i infraestructures que permetin optimitzar els esforços i les
despeses, evitant la duplicitat de propostes o accions. Es tracta d’optimitzar el potencial del
territori en el marc de les propostes d’accions que es vulguin desenvolupar.

SOSTENIBILITAT
S’ha de preveure i pronosticar l’impacte que tindrà a mitjà i llarg termini les propostes que
es desenvolupin amb el recolzament parcial o total de diners públics. Cal preveure una sostenibilitat que ha d’assegurar-se tant en termes pressupostaris, com també socials i sectorials.

TRANSPARÈNCIA I EQUILIBRI
Cal articular els mecanismes necessaris per fer transparents els processos de gestió dels
espais i els recursos assignats al programa d’arts visuals. Donar a conèixer els objectius i
criteris que s’apliquin, així com assegurar que s’apliquin amb objectivitat.
Conjuntament a aquest treball de transparència, cal assegurar també un cert equilibri davant de la diversitat de sensibilitats que conformen els contextos locals. Aquest equilibri
però, ha de poder conviure amb el fet que les accions desenvolupades per l’ajuntament
majoritàriament responguin a una línia de treball definida i amb personalitat clara. És en
aquest marc que es fa molt necessari treballar amb transparència i comunicant de manera
pedagògica els objectius i criteris que s’apliquen.

41

OBJECTIUS TRANSVERSALS

CREACIÓ I PRODUCCIÓ

A2 Programa de recolzament a la creació emergent.
-Servei d’assessorament.
-Serveis d’ajut a la producció.
-Formació específica.

ACCIONS

-Ajuts a projectes artístics.

A5 Articular un eix de treball compartit amb Educació i Joventut.
-Harmonitzar criteris i línies de treball conjuntament amb el futur
Espai Jove de Creació.

A12 Programa de recolzament a la creació.
A13 Programa de recolzament a plataformes, entitats i col·lectius.
DIFUSIÓ

A13 Programa estable de difusió de creació contemporània
-Projecte Interferències
-Projectes guanyadors de la convocatòria d’ajuts
-Projectes transversals amb altres regidories i programes
-Exposicions itinerants

ACCIONS

A13 Programa estable de difusió d’art terrassenc
-Mitjançant convocatòria pública anual:
•Exposició individual d’un artista terrassenc a la Sala Muncunill.
•Exposició col·lectiva a la Sala Muncunill.
•Sis exposicions individuals a la Casa Soler i Palet.

A17 Obrir un espai web de difusió específic d’art terrassenc.
A20 Crear una marca pel concepte “Art terrassenc”.
A21 Crear una marca pel concepte “ Innovació, creació i
				

pensament contemporani”.

CREACIÓ DE PÚBLICS

A7 Servei permanent d’accions i projectes educatius que acompanyen a exposicions o proposen activitats autònomes.
-Acompanyament de totes les exposicions amb suport educatiu.
Tant material complementari com tallers i altres activitats.
-Treballar conjuntament amb el PAME per aconseguir millor formació del professorat en Creació Contemporània.

ACCIONS

-Articular un mecanisme continuat de contacte i col·laboració amb
les escoles, esplais, escoles d’adults, etc.
-Programa de formació en creació contemporània per tècnics i personals de l’ajuntament.
-Artistes residents en institucions educatives.
-Supervisar els projectes transversals per assegurar-ne que van
acompanyades de les eines pedagògiques adients.

A9 Més estabilitat, previsió i coherència en la programació.
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PROGRAMES I ACCIONS

P1

INNOVACIÓ CULTURAL, CREATIVITAT
I CREACIÓ ARTÍSTICA

1

Posada en marxa d’una plataforma col·laborativa de caràcter transversal al voltant de la marca d’innovació i creació
contemporània.

2

Programa de recolzament a la creació emergent.

3

Programa estable de difusió de creació contemporània.

4

Potenciar les accions compartides dins de la regidoria.

5

Articular un eix de treball compartit amb Joventut i Educació.

6

Articular accions i projectes transversals amb altres departaments.

P2

Programa de mediació

7

Servei permanent d’accions i projectes educatius.

8

Millor senyalització dels espais expositius.

9

Més estabilitat, previsió i coherència en la programació.

10 Enquesta d’hàbits de consum.

P3

Programa de recolzament
al territori

11

Programa estable de difusió d’art terrassenc.

12

Programa de recolzament a la creació.

13

Programa de recolzament a plataformes, entitats i col·lectius.

14

Aplicar un sistema objectiu i transparent de programació.

15

Establir un protocol que reguli les relacions entre ajuntament i els diversos interlocutors.

16

Programa específic amb Patrimoni.

17

Obrir un espai web de difusió específic d’art terrassenc.

18

Convocar periòdicament els agents per recollir opinions sobre el sector i les accions programades.

19

Plataforma de mecenatge.
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PROGRAMES I ACCIONS

P4

Programa de comunicació

20 Crear una marca pel concepte “Art Terrassenc”.
21 Crear una marca pel concepte “Innovació, creació i pensament
contemporani”.
22 Crear un fulletó general.
23 Crear un fulletó amb la difusió de la programació.
24 Potenciar la visibilitat i funció de la pàgina web.
25 Consolidar un circuit d’informació qualificada sobre les accions i
serveis que es presten des de la regidoria.
26 Articular una campanya de comunicació qualitativa.
27 Augmentar les accions de comunicació dins del marc del propi
ajuntament.
28 Desenvolupar una estratègia comuna amb els mitjans de comunicació
locals.

P5

Programa de consolidació
de l’area

29 Projectar una estratègia per articular una veu clara sobre el valor de la tasca del departament.
30 Consolidar una persona de suport per poder desenvolupar les propostes de Punt de partida.
31 Assegurar la disponibilitat de borses de recursos en les regidories i departaments per tal de desenvolupar projectes
transversals.
32 Dissenyar i implementar l’avaluació de les accions.
33 Vincular i incloure aquest pla d’acció en un escenari de debat i planificació més ampli (per ex: pla d’equipaments, pla
cultural...).
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P1

INNOVACIÓ CULTURAL, CREATIVITAT
I CREACIÓ ARTÍSTICA

Descripció:
Aquest programa proposa una acció municipal compromesa amb la creació contemporània, que aposta pel risc, la innovació i l’experimentació artística i cultural. Planteja un recolzament integral que inclou accions per afavorir la producció,
la difusió i la creació de públics, amb especial atenció a la creació emergent.
La construcció d’un entorn favorable passa també per articular un recolzament a la innovació i l’experimentació que depassi
l’àmbit i l’interès sectorial i abasti esferes més amplies.
Es tracta de traslladar al conjunt de la societat el valor d’unes pràctiques que posen en circulació imaginaris complexos
sobre la realitat que ens envolta a partir de llenguatges i processos contemporanis.
Cal aplicar també aquest esperit innovador i aquest caràcter experimental a altres àmbits culturals i metodologies de treball, tot generant espais d’intercanvi i cooperació entre aquests i les pràctiques artístiques.
Es planteja que aquest paradigma d’experimentació i innovació no és l’únic marc natural dels processos artístics, sinó que
ho pot ser també dels projectes de mediació artística i de producció cultural. Es tracta de depassar el marc estricte de les
creacions artístiques per articular projectes que involucrin altres regidories, entitats i agents en accions transversals que
fomentin i consolidin una valoració positiva de l’experimentació cultural.

Objectius específics:
Creació d’un projecte comú de ciutat per potenciar la innovació i la creació contemporània.
Implicar al conjunt de la regidoria i de l’ajuntament en el foment de la innovació i la creació a partir d’una aposta per la
transversalitat.
Traslladar al conjunt de la població el valor de la innovació i l’experimentació en les pràctiques culturals i artístiques innovadores.
Recolzar projectes d’artistes emergents que treballin des d’una perspectiva innovadora.
Difondre al conjunt de la ciutadania les pràctiques artístiques contemporànies, les creacions innovadores i la seva diversitat.

Accions:
1

Posada en marxa d’una plataforma col·laborativa de caràcter transversal al voltant de la marca d’innovació i creació
contemporània.

2

Programa de recolzament a la creació emergent.

3

Programa estable de difusió de creació contemporània.

4

Potenciar les accions compartides dins de la regidoria.

5

Articular un eix de treball compartit amb Joventut i Educació.

6

Articular accions i projectes transversals amb altres departaments.
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P2

Programa de mediació

Descripció:
El Programa de mediació planteja un conjunt d’accions que afavoreixin la relació entre societat i pràctica artística i
d’aquesta manera superar una dinàmica sectorial que sovint comporta l’estranyament del propi context social en el qual
s’ubica.
Es tracta, en primer lloc, d’articular sinergies dins del propi marc institucional, alhora que també es desenvolupen processos
de mediació per generar xarxes que impliquin a altres agents i entitats.
En segon lloc, cal un treball específic amb els diferents tipus de públics per tal de bastir un espai adient de recepció i consolidació. Es tracta de crear un lloc específic en l’esfera cultural de ciutat de Terrassa que asseguri l’existència d’una futura
massa crítica d’espectadors, que més enllà del consum passiu, adopti un actitud pro-activa i participativa.

Objectius específics:
Creació de públics.
Involucrar a altres departaments i entitats en la importància de crear públics.
Fidelitzar els públics.
Conèixer millors els públics.

Accions:
7

Servei permanent d’accions i projectes educatius.

8

Millor senyalització dels espais expositius.

9

Més estabilitat, previsió i coherència en la programació.

10 Enquesta d’hàbits de consum.
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P3

Programa de recolzament
al territori

Descripció:
Aquest programa proposa un conjunt d’accions que han de fomentar la consolidació del teixit artístic i cultural de Terrassa, tot ajudant a la seva articulació per fer-lo més fort i dinàmic.
Es tracta de recolzar la creació i la producció artística atenent a la diversitat de sensibilitats i disciplines que conformen el
particular ecosistema cultural del context artístic de la ciutat. Aquestes accions s’han de desenvolupar mitjançant processos transparents en els quals s’apliquin un conjunt de criteris fonamentats en línies de treball i objectius exposats públicament.

Objectius:
Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadana la riquesa i la diversitat del teixit artístic terrassenc.
Recolzar la creació i producció artística.
Impulsar la recuperació del passat terrassenc vinculat a la pràctica artística.
Reforçar els mecanismes participatius.
Col·laborar en articular el sector artístic.
Treballar per consolidar les propostes que ja estan en funcionament en el territori.
Establir una relació de confiança i col·laboració amb el sector.
Potenciar l’aplicació de criteris professionals en la interrelació ajuntament-sectors.
Implicar al sector civil i empresarial en el desenvolupament d’un context artístic terrassenc sòlid i vinculat a la ciutadania.

Accions:
11

Programa estable de difusió d’art terrassenc.

12

Programa de recolzament a la creació.

13

Programa de recolzament a plataformes, entitats i col·lectius.

14

Aplicar un sistema objectiu i transparent de programació.

15

Establir un protocol que reguli les relacions entre ajuntament i els diversos interlocutors.

16

Programa específic amb Patrimoni.

17

Obrir un espai web de difusió específic d’art terrassenc.

18

Convocar periòdicament els agents per recollir opinions sobre el sector i les accions programades.

19

Plataforma de mecenatge.
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P4

Programa de comunicació

Descripció:
El Programa de comunicació vol fer visible, de manera didàctica, el conjunt d’accions que es realitzen sota els diferents
programes vinculats a les arts visuals. Es tracta de construir una identitat que expressi amb claredat els objectius de la
regidoria. S’han d’articular estratègies específiques per als diferents receptors possibles que incloguin la pròpia Regidoria
de Cultura i la resta de l’ajuntament, el sector artístic, la comunitat educativa i els públics en general.

Objectius específics:
Crear una identitat clara de les accions del departament.
Potenciar estratègies per comunicar de manera més eficaç i pedagògica els serveis i els programes de l’ajuntament.
Potenciar la comunicació interna.

Accions:
20 Crear una marca pel concepte “Art Terrassenc”.
21 Crear una marca pel concepte “Innovació, creació i pensament
contemporani”.
22 Crear un fulletó general.
23 Crear un fulletó amb la difusió de la programació.
24 Potenciar la visibilitat i funció de la pàgina web.
25 Consolidar un circuit d’informació qualificada sobre les accions i
serveis que es presten des de la regidoria.
26 Articular una campanya de comunicació qualitativa.
27 Augmentar les accions de comunicació dins del marc del propi
ajuntament.
28 Desenvolupar una estratègia comuna amb els mitjans de comunicació
locals.

48

P5

Programa de consolidació
de l’area

Descripció:
El Programa de consolidació de l’àrea planteja accions per incrementar la disponibilitat de recursos i afrontar, amb les
suficients garanties, les propostes que es plantegen en els altres programes.

Objectius específics:
Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.
Consolidar una estructura de treball capaç d’entomar els nous reptes.
Augmentar i consolidar els recursos necessaris per desenvolupar les accions descrites en aquest pla d’acció.
Disposar de major reconeixement i suport institucional.
Avaluar l’impacte de les accions del departament.

Accions:
29 Projectar una estratègia per articular una veu clara sobre el valor de la tasca del departament.
30 Consolidar una persona de suport per poder desenvolupar les propostes de Punt de partida.
31 Assegurar la disponibilitat de borses de recursos en les regidories i departaments per tal de desenvolupar projectes
transversals.
32 Dissenyar i implementar l’avaluació de les accions.
33 Vincular i incloure aquest pla d’acció en un escenari de debat i planificació més ampli (per ex: pla d’equipaments, pla
cultural...).
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Descripció Implicar a les diferents regidories, departaments i altres agents socials en la creació d’un espai comú
de l’acció de treball per a la recerca i l’experimentació i difusió entorn a pràctiques culturals artístiques que es
desenvolupin des d’una perspectiva crítica i innovadora.
La plataforma ha de servir per posar sobre la taula experiències, metodologies i objectius, alhora
que construir la base per treballar conjuntament amb projectes i accions compartides. És un espai
de transferència de coneixement i consolidació de bones pràctiques que reconeix tàcitament que les
polítiques culturals es fan realitat des d’instàncies molt variades. La plataforma per la innovació vol
consolidar una estratègia coordinada i vinculada a la creativitat i el debat crític com a eixos de l’acció
cultural d’una societat avançada i democràtica.
Es tracta de consolidar una plataforma transversal amb ambició de ciutat.
Un primer pas en aquesta direcció seria posar en marxa, ja sota la marca d“Innovació, creació i pensament contemporani”, les accions transversals (es descriuen més endavant, acció 6) com a estratègia
de prospecció prèvia a la posada en marxa definitiva de la plataforma col·laborativa.

Objectius - Recolzar la creació i producció artística.
d’altres - Creació de públics.
programes - Involucrar a altres departaments i entitats en la importància de crear públics.
- Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.
- Augmentar i consolidar els recursos necessaris per desenvolupar les accions descrites en aquest
pla d’acció.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa Innovació cultural, creativitat i creació artística

Objectius • Creació d’un projecte comú de ciutat per potenciar la innovació i la creació contemporània.

1

A1

POSADA EN MARXA D’ UNA PLATAFORMA COL·LABORATIVA
DE CARÀCTER TRANSVERSAL AL VOLTANT DE LA MARCA
INNOVACIÓ I CREACIÓ CONTEMPORÀNIA

Descripció
de l’acció

Aquest programa té com objectiu afavorir i estimular la recerca, la innovació i l’experimentació artística.
Per consolidar un entorn que estimuli la creativitat artística es considera necessari articular una
relació en xarxa amb el futur Espai de Creació Jove, els batxillerats artístics, l’Escola d’Art i Disseny
i CITEM que coordini que, en tots aquests entorns, es realitzin accions per estimular i afavorir la
creació.

Programa Innovació cultural, creativitat i creació artística

Objectius • Recolzar projectes d’artistes emergents que treballin des d’una perspectiva innovadora.

1

A2

PROGRAMA DE
RECOLZAMENT A LA
CREACIÓ EMERGENT

Les accions que es realitzaran des de Cultura són:
• 2.1 Servei d’assessorament:
Es proposa donar més èmfasi i visibilitat a la tasca d’assessorament que ja es ve realitzant des del departaments. Hauria d’aparèixer als fulletons que es realitzin, senyalitzar-ho clarament al web i permetre recollir consultes via mail i assegurar que s’informa als agents i espais informatius de la ciutat.
Aquest assessorament hauria de contemplar: consells per la presentació de projectes, consells per la
realització de dossiers d’artista, qüestions de facturació i fiscalitat, estatuts de l’artista i contractes,
drets d’exhibició i llicències vàries, itineraris artístics (premis, convocatòries, etc.).
• 2.2 Servei d’ajuts a la producció:
El servei d’ajut a la producció es planteja com un projecte que té per objectiu reunir un catàleg de
recursos disponibles, ja siguin per cessió o a baix cost/subvencionats.
Cal realitzar un mappejat de la ciutat per identificar aquest conjunt de recursos i establir un protocol
d’ús i unes condicions de reciprocitat acceptades per ambdues parts. Aquest catàleg s’aniria ampliant
en funció de les demandes que es generin.
Entenem que tant pot facilitar l’accés a un espai per utilitzar com a plató, com facilitar el lloguer de
material, o bé posar en contacte amb tècnics especialitzats en una matèria.
En principi és recomanable que l’accés a aquesta borsa de recursos sigui prèvia a la presentació d’un
projecte on s’especifica la producció, la seva planificació i realització.
(O bé, depenent del tipus de recursos, alguns poden estar reservats a aquesta modalitat i altres no)
• 2.3 Formació específica:
Seminaris o sessions formatives d’interès per a creadors.
A partir dels serveis d’assessorament i el contacte amb el Futur Espai Jove de Creació, els batxillerats
artístics, l’Escola d’Art i Disseny, CITEM, ESCAC... es tindrà prou informació per proposar espais de
formació d’acord a les necessitats de les diferents comunitats.
• 2.4 Ajuts:
Aquesta línia d’ajuts es complementa amb les que es realitzen des de la marca “Art Terrassenc”.
Es proposa que es treballi amb la idea de realitzar una convocatòria compartida de creació emergent
des de Cultura i Joventut i que plantegi dues franges d’edat (per exemple, fins 22 i a partir de 22).
L’ajut, a part de produir el projecte, també consisteix en incorporar a l’artista en la programació
regular d’exposicions de la regidoria. Els menors de 22 anys tindrien els mateixos drets però poden
exposar en el futur Espai de Creació Jove.
En aquest cas la selecció es proposa que la realitzi un jurat compost per un membre delegat per el
Consell Municipal de les Arts, un tècnic de cultura, un de joventut i tres professionals en actiu que
treballin habitualment en l’àmbit de la creació contemporània.
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A comissaris
S’apunta la possibilitat que el cicle Interferències sigui per convocatòria pública (cal calibrar que això
implica pagar un jurat i la difusió de la convocatòria).

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa Innovació cultural, creativitat i creació artística
1

A creadors
Aquesta línia d’ajuts té com a objectiu recolzar la creació emergent a partir d’una convocatòria pública
d’abast nacional.
Cal plantejar la possibilitat de “reservar” un dels ajuts a projectes artístics per majors de 22 anys a
artistes terrassencs.

• Recolzar projectes de creadors emergents que treballin des d’una perspectiva innovadora.
• Difondre al conjunt de la ciutadania les pràctiques artístiques contemporànies, les creacions innovadores i la seva diversitat.
Descripció
de l’acció

Programa Innovació cultural, creativitat i creació artística

Objectius • Traslladar al conjunt de la població el valor de la innovació i experimentació en les pràctiques culturals i artístiques innovadores.

1

A3

Programa estable de
difusió de creació
contemporània

Es prenen com a referents les experiències artístiques consolidades en els diferents circuits reconeguts a nivell nacional, estatal i d’àmbit internacional que acompleixen els criteris de risc, experimentació i innovació.
• 3.1 El Programa de difusió de creació contemporània planteja mantenir el projecte Interferències,
tot i que caldrà debatre la possibilitat i el sentit de convertir-lo en convocatòria pública de projectes
comissarials. Tot i el sobre cost, convertir Interferències en convocatòria pública permetria tornar a
posicionar Terrassa en el mapa nacional. A més a més, seria una molt bona font d’informació sobre
discursos, comissaris i artistes que estan despuntant en el territori.
La resta dels programes estables es basarien en:
• 3.2 Exposar els projectes artístics guanyadors en la convocatòria d’ajuts a projectes d’artistes
majors de 22 anys (o el que es decideixi). Això es podria fer en el marc de la programació de l’Espai
2.
• 3.3 Els projectes transversals que s’hagin consolidat amb altres regidories i amb els altres departaments de la pròpia regidoria.
• 3.4 En aquest programa es tenen en compte les exposicions itinerants de la Diputació i la Generalitat.

Objectius - Recolzar la creació i producció artística.
d’altres - Creació de públics.
programes - Fidelitzar els públics.
- Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Objectius • Implicar al conjunt de la regidoria i de l’ajuntament en el foment de la innovació cultural i la creació
a partir d’una aposta per la transversalitat.

1

Descripció Aprofundir en les possibilitats de l’elaboració d’un projecte compartit sota la marca-concepte ‘inde l’acció novació’ en la que es treballin totes les disciplines que gestiona la Regidoria de Cultura (arts visuals, dansa, teatre, cinema, música).

Programa Innovació cultural, creativitat i creació artística

A4

Potenciar les accions compartides dins de la regidoria sota les marques “Art Terrassenc” i “Innovació, creativitat i creació contemporània”

• 4.1 Explorar l’estratègia més adient per treballar conjuntament amb el programa “Cultura a
prop”. Coordinar metodologies i objectius i crear un projecte per desenvolupar gradualment.
• 4.2 Desenvolupar, conjuntament amb Patrimoni, un conjunt d’accions per recuperar la memòria
vinculada a la creació artística a Terrassa. Aquest apartat es desenvolupa més endavant.

Objectius - Recolzar la creació i producció artística.
d’altres - Creació de públics.
programes

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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• Traslladar al conjunt de la població el valor de la innovació i experimentació en les pràctiques culturals i artístiques.
Descripció
de l’acció

Fer especial èmfasi en reforçar la relació entre Cultura, Joventut i Educació a partir de la idea de
creació contemporània com estratègia de treball a desenvolupar amb caràcter prioritari.

Programa Innovació cultural, creativitat i creació artística

Objectius • Implicar al conjunt de la regidoria i de l’ajuntament en el foment de la innovació i la creació a partir
d’una aposta per la transversalitat.

1

A5

Articular un eix de
treball compartit
amb Joventut i Educació

Articular un programa que harmonitzi criteris, objectius i estratègies (més endavant, en relació al
Programa de mediació, s’anomenen més accions relacionades amb educació).
Crear una taula permanent per supervisar i avaluar el funcionament de les accions conjuntes.
• 5.1 Harmonitzar criteris i línies de treball conjuntament amb el futur Espai Jove de Creació.
• 5.2 Proposar espais conjunts de treball en l’àmbit del lleure i altres espais d’educació informal.
• 5.3 Coordinar propostes conjuntament amb els batxillerats artístics.
• 5.4 Proposar projectes en el marc dels PEE (Plans Educatius d’Entorn).
• 5.5 Articular les relacions entre l’Escola d’Art i Disseny, l’Espai Jove de Creació i altres agents.
• 5.6 Creadors en residència a les escoles.

Objectius - Creació de públics.
d’altres - Involucrar a altres departaments i entitats en la importància de crear públics.
programes - Promoure sistemes d’avaluació que permetin mesurar l’impacte de les accions.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir

55

• Traslladar al conjunt de la població el valor de la innovació i experimentació en les pràctiques culturals i artístiques.
• Difondre a el conjunt de la ciutadania les pràctiques artístiques contemporànies, creacions innovadores i la seva diversitat.
Descripció
de l’acció

En paral·lel a la consolidació de la plataforma transversal de suport a la innovació, la creativitat i la
pràctica artística es proposa assajar col·laboracions amb altres departaments.
Es tracta de treballar conjuntament per definir objectius compartits i proposar programes amb
vocació d’estabilitat que permetin consolidar propostes de treball vinculades a la recerca artística.
A tall d’exemple:
• 6.1 Regidoria de la Dona: es tractaria d’instaurar una convocatòria/premi a projectes de recerca artística des d’una perspectiva de gènere o al voltant de dones artistes terrassenques. A partir
d’aquesta recerca es proposa fer una activitat pedagògica per escoles i instituts on es treballi de manera creuada les qüestions de gènere i les pràctiques artístiques i les polítiques de representació.
• 6.2 Regidoria de Recerca i Universitat: Articular un millor sistema de difusió a partir de treballar
en contacte amb els caps d’estudi i els responsables d’activitats de cada universitat. Participar del
programa de difusió de professions aportant la presència de professionals del món de l’art.
• 6.3 També s’apunta la possibilitat de realitzar projectes transversals amb Foment, Turisme i Urbanisme.

Objectius - Recolzar la creació i producció artística
d’altres - Creació de públics
programes - Involucrar a altres departament i entitats en la importància de crear públics.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa Innovació cultural, creativitat i creació artística

Objectius • Implicar al conjunt de la regidoria i de l’ajuntament en el foment de la innovació i la creació a partir
d’una aposta per la transversalitat.

1

A6

Articular accions i projectes
transversals amb altres
departaments o regidories

Programa de mediació
2

A7

Servei permanent d’accions i projectes educatius
que acompanyen a exposicions o proposen
activitats autònomes

Objectius • Creació de públics. Fidelitzar els públics. Involucrar a altres departaments i entitats en la importància de crear públics.
Descripció Cal incorporar una perspectiva pedagògica en totes les accions del departament i la seva lògica de
de l’acció funcionament.
El servei permanent de projectes educatius ha de vetllar, a més a més de per poder donar un conjunt
de serveis a la ciutat, en termes de mediació artística i pedagògica.
Algunes de les accions concretes que es podrien desenvolupar serien aquestes:
• 7.1 Acompanyar totes les exposicions de suport educatiu. Tant de material complementari, com de
tallers i altres activitats.
• 7.2 Treballar conjuntament amb el PAME per aconseguir una millor formació del professorat en
creació contemporània.
• 7.3 Articular un mecanisme continuat de contacte i col·laboració amb les escoles, esplais, escoles
d’adults, etc.
• 7.4 Programa de formació en creació contemporània per tècnics i personal de l’ajuntament.
• 7.5 Artistes residents en institucions educatives.
• 7.5 Supervisar els projectes transversals per assegurar-ne que van acompanyades de les eines
pedagògiques adients.
Objectius - Potenciar estratègies per comunicar, de manera més eficaç i pedagògica, els serveis i els programes
d’altres del departament.
programes - Traslladar al conjunt de la població el valor de la innovació i l’experimentació en les pràctiques culturals i artístiques innovadores.
- Difondre al conjunt de la ciutadania les pràctiques artístiques contemporànies, les creacions innovadores i la seva diversitat.
- Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadana la riquesa i la diversitat del teixit artístic terrassenc.
- Recolzar la creació i producció artística.
- Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa de mediació
2

A8

Millor senyalització dels
espais expositius

Objectius • Creació de públics. Fidelitzar els públics.
Descripció Analitzar i avaluar els elements urbans i arquitectònics de senyalització dels espais d’art de la ciutat,
de l’acció per tal de poder plantejar millores que donin més visibilitat a la programació i ajudin a transmetre
amb més eficàcia el que s’hi programa.

Objectius - Recolzar la creació i producció artística.
d’altres - Creació de públics.
programes - Involucrar a altres departaments i entitats en la importància de crear públics.
- Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.
- Augmentar i consolidar els recursos necessaris per desenvolupar les accions descrites en aquest
pla d’acció.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
58

Programa de mediació
2

A9

Més estabilitat, previsió i
coherència en la
programació

Objectius • Fidelitzar els públics.
Descripció Aquesta acció reuneix, sota un mateix epígraf, diferents accions ja esmentades en altres parts del
de l’acció document.
Cal traslladar a la ciutadania una imatge clara sobre els programes i les accions que cada espai desenvolupa, per tal de facilitar que aquesta transmeti una identitat consolidada. Des de aquesta perspectiva és necessari aprofundir en una programació coherent en el marc de cada espai i que tingui
una regularitat que la faci estable i previsible.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa de mediació
2

A10

Enquesta d’hàbits
de consum

Objectius • Conèixer millor els públics.
Descripció
de l’acció

És necessari desenvolupar un estudi de camp que permeti definir quins són els hàbits de consum
de la població, quines són les seves preferències, els seus coneixements i les mancances. Aquesta
enquesta hauria d’estar plantejada des d’una òptica àmplia que abraci oci i consum cultural.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Objectius • Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadana la riquesa i la diversitat del teixit artístic terrassenc.

Programa de recolzament al territori
3

A11

Programa estable
de difusió
d’art terrassenc

• Recolzar la creació i producció artística.
• Potenciar l’aplicació de criteris professionals en la interrelació ajuntament-sectors.
Descripció Aquest programa estable hauria d’estar gestionat amb total objectivitat i transparència, amb uns
de l’acció criteris clars i públics.
Es per aquesta raó que es proposa una convocatòria pública anual que ha de seleccionar
els artistes que participaran en:
• 11.1 Una exposició individual a la Sala Muncunill.
Els artistes han de presentar un projecte d’exposició per a la Sala Muncunill amb pressupost i planning de treball.
Aquesta exposició s’ha de fallar amb un any d’antelació per tal d’assegurar-ne la seva realització.
El premi inclou una quantitat per a la producció i l’edició d’un catàleg.
• 11.2 Una col·lectiva a la Sala Muncunill.
Aquesta exposició es realitzarà durant les festes majors. Es pagaran drets d’exhibició.
• 11.3 Sis individuals a la Casa Soler i Palet.
Aquestes exposicions s’acompanyaran d’un targetó de difusió.
L’objectiu és regular l’accés a les sales municipals, poder transmetre clarament que no hi ha favoritismes i articular un programa de difusió prou estable i clar per afavorir l’augment i fidelització dels
públics.
El programa comporta donar cabuda a la diversitat de sensibilitats i posicions respecte a la creació
artística. Tant per l’existència de perfils molt diversos, com per estils i disciplines variades.
Es recomana configurar un jurat que variï cada any i que estigui nomenat pel Consell Municipal de les
Arts de tal manera que es doni cabuda al màxim nombre de sensibilitats i contextos.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir

61

Objectius • Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadania la riquesa i la diversitat del teixit artístic terrassenc.
• Recolzar la creació i producció artística.
• Col·laborar en articular el sector artístic. Potenciar l’aplicació de criteris professionals en la interrelació ajuntament-sectors.
Descripció S’entén com a recolzament a la creació el programa de difusió i les seves accions de suport en les
de l’acció seves tres modalitats esmentades en l’acció número A11.
També cal afegir els ajuts que es donen des de la marca vinculada a la creació contemporània.
Així mateix, també es considera ajut i recolzament a la creació el servei d’assessorament, el servei
d’ajut a la producció i les accions de formació que s’han descrit amb anterioritat.

Objectius - Creació de públics.
d’altres - Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.
programes

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa de recolzament al territori
3

A12
A1

Programa de
recolzament
a la creació

Objectius • Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadania la riquesa i diversitat del teixit artístic terrassenc.

Programa de recolzament al territori
3

A13
A1

Programa de recolzament
a plataformes, entitats i
col·lectius

• Col·laborar en articular el sector.
• Treballar per consolidar les propostes que ja estan en funcionament en el territori.
• Potenciar l’aplicació de criteris professionals en la interrelació.
• Reforçar els mecanismes participatius.

Descripció Realitzar una convocatòria anual d’ajudes destinades a entitats, plataformes i projectes que ja es
de l’acció desenvolupin o es vulguin desenvolupar a Terrassa i que tinguin per objectiu el foment del teixit artístic de la ciutat a partir d’accions de difusió, formació o suport als creadors de la ciutat o territori.
L’objectiu d’aquest ajut també és el de fomentar un cert grau de professionalització dels agents culturals per tal de millorar-ne l’eficàcia.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir

63

Objectius • Potenciar l’aplicació de criteris professionals en la interrelació ajuntament-sectors.
• Establir una relació de confiança i col·laboració amb el sector.

Descripció Fer visibles els criteris i la regulació dels usos dels espais expositius que són de titularitat municide l’acció pal.
Aquesta acció es consolida a partir de diverses línies d’actuació:
14. 1 En regular l’ús dels espais de les sales expositives municipals mitjançant criteris objectius que
es fan públics tant en un fulletó de distribució al territori, com a la pàgina web.
14.2 Reforçar l’element comunicatiu i habilitar un sistema de suggeriments per incorporar aportacions.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa de recolzament al territori
3

A14
A1

APLICAR UN SISTEMA OBJECTIU
I TRANSPARENT DE GESTIÓ DE
LA PROGRAMACIÓ

Objectius • Potenciar l’aplicació de criteris professionals en la interrelació ajuntament-sectors.

Programa de recolzament al territori
3

A15
A1

Establir un protocol que reguli les
relacions entre ajuntament i els
diversos interlocutors

• Establir una relació de confiança i col·laboració amb el sector.
Descripció L’objectiu és plantejar de manera clara i pedagògica el funcionament i regulació dels canals
de l’acció d’intercanvi entre ajuntament i societat civil.
Aquest protocol es recull en un document que inclou tots aquells aspectes normatius que estableixen
els intercanvis entre l’ajuntament i el sector. Hauria d’incloure com es regulen les cessions dels drets
d’exhibició, quin és el tipus de contracte que s’ha d’establir entre creadors i administració. Aquest protocol també hauria d’explicar com es regulen els ajuts als artistes i per què i quines contraprestacions
s’esperen.
Aquesta informació hauria de ser accessible a la pàgina web.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Objectius • Impulsar la recuperació del passat terrassenc vinculat a la pràctica artística.
• Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadania la riquesa i diversitat del teixit artístic terrassenc.
• Col·laborar en articular el sector.
Descripció Recuperar la memòria al voltant d’aquells esdeveniments culturals i artístics, d’aquelles entitats o
de l’acció creadors que en el seu moment eren exemple d’una aproximació contemporània a les pràctiques culturals i artístiques a la ciutat de Terrassa.
16.1 Es proposa treballar per promoure la recerca històrica i la seva divulgació a partir de convocatòries públiques de beques o altres formes d’ajuts que premiïn projectes de recerca.
16.2 Exposicions divulgadores que permetin donar visibilitat a les aportacions de creadors i entitats
realitzades en diferents moments històrics del passat cultural de la ciutat de Terrassa.
16.3 Redactar un document base on es desenvolupin els principis d’acció des de Patrimoni en relació
a la creació contemporània i al passat artístic de la ciutat.

Objectius - Creació de públics.
d’altres
programes

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa de recolzament al territori
3

A16
A1

Programa específic
amb Patrimoni

Objectius • Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadania la riquesa i diversitat del teixit artístic terrassenc.

Programa de recolzament al territori
3

A17
A1

Obrir un espai web
de difusió específic
d’art terrassenc

• Recolzar la creació i producció artística.
• Reforçar els mecanismes participatius.
• Col·laborar en articular el sector.

Descripció Aquest espai es planteja com una plataforma de difusió dels treballs de productors culturals de Terrasde l’acció sa en format d’exposició virtual.
En cada mostra la selecció dels creadors exposats la faria una persona vinculada als diversos contextos i circuits culturals de la ciutat de Terrassa.
Aquestes exposicions serien la base d’un arxiu de referència sobre la producció artística a la ciutat.

Objectius - Creació de públics.
d’altres
programes

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Objectius • Reforçar els mecanismes participatius.
• Col·laborar en articular el sector.
• Establir una relació de confiança i col·laboració amb el sector.
• Potenciar l’aplicació de criteris professionals en la interrelació ajuntament-sectors.

Descripció Conjuntament amb el Consell Municipal de les Arts generar un mapa d’agents, així com un qüestiode l’acció nari qualitatiu que serveixin de base per definir unes trobades periòdiques, a partir de les quals detectar tendències culturals i demandes del sector. Informar sobre els plantejaments de l’ajuntament
alhora que avaluar la recepció i l’impacte de les accions i serveis que s’estan desenvolupant.

Objectius - Consolidar una major repercussió social de les accions del Departament.
d’altres
programes

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa de recolzament al territori
3

A18
A1

Convocar periòdicament els agents per
recollir opinions sobre el sector i les
accions programades

Objectius • Implicar al sector civil i empresarial en el desenvolupament d’un context artístic terrassenc sòlid
i vinculat a la ciutadania.

Programa de recolzament al territori
3

A19
A1

Crear una marca pel concepte
“Art Terrassenc”.

Descripció Impulsar la participació d’empreses i entitats de Terrassa en una plataforma de suport econòmic a
de l’acció les accions directament dirigides a donar recolzament al teixit cultural i als artistes de la ciutat.
Aquesta plataforma de mecenatge estaria vinculada a finançar les convocatòries públiques per
l’exposició col·lectiva i individual de la Casa Soler i Palet i de la Sala Muncunill que es realitzaran
sota la marca “Art terrassenc”.
Treballar per implicar a la societat civil en el finançament de la cultura també suposa fer pedagogia
del valor de la pràctica artística per el conjunt de la societat.

Objectius - Creació de públics.
d’altres - Consolidar una major repercussió social de les accions del Departament.
programes - Augmentar i consolidar els recursos necessaris per desenvolupar les accions descrites en aquest
pla d’acció.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa de Comunicació
4

A20
A1

Crear una marca pel concepte
“Art Terrassenc”

Objectius • Crear una identitat clara de les accions del departament.
Descripció La creació d’una marca del tipus “Art terrassenc” permetrà consolidar i fer visible el recolzament
de l’acció de l’ajuntament al context artístic i reforçar la comunicació d’un dels eixos de treball de l’IMCET
entorn a l’art i la creació.
També permetrà guanyar en eficàcia comunicativa i arribar amb més claredat als públics potencials.

Objectius - Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadania la riquesa i la diversitat del teixit artístic terrassenc.
d’altres - Establir una relació de confiança i col·laboració amb el sector.
programes - Creació de públics.
- Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa de Comunicació.
4

A21
A1

Crear una marca pel concepte
“Innovació, creació i pensament
contemporani”

Objectius • Crear una identitat clara de les accions del departament.
Descripció La creació d’una marca vinculada a la idea d’innovació, creació i pensament contemporani és l’eina
de l’acció per posicionar a l’ajuntament respecte a aquest eix de treball.
Es tracta de guanyar en eficàcia comunicativa i arribar amb més claredat als públics potencials
alhora que dóna suport gràfic i visibilitat al programa vinculat a la innovació cultural.
Tal i com s’explica a l’acció número 1 a aquesta marca li correspon una plataforma de treball.
Seria adient que la creació i el disseny de la marca fos un dels primers objectius de la plataforma
de treball.

Objectius - Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadania la riquesa i la diversitat del teixit artístic terrassenc
d’altres - Traslladar al conjunt de la població la importància de les pràctiques culturals i artístiques innova		
programes dores.
- Creació de públics
- Consolidar una major repercussió social de les accions del Departament

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa de Comunicació.
4

A22
A1

Crear un fulletó general

Objectius • Crear una identitat clara de les accions del departament.
• Potenciar estratègies per comunicar de manera més eficaç i pedagògica.
Descripció Crear una difusió general on s’expliquin tots els serveis i programes que desenvolupa el Departade l’acció ment d’Arts Visuals. Hauria d’incloure els objectius , alhora que explica didàcticament la importància que té per la ciutat, la ciutadania i el sector artístic i cultura,l les accions que es desenvolupen
des de la regidoria.

Objectius - Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadana la riquesa i la diversitat del teixit artístic terrassenc.
d’altres - Creació de públics.
programes - Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa de Comunicació.
4

A23
A1

Crear un fulletó amb la
difusió de la programació

Objectius • Crear una identitat clara de les accions del departament.
• Potenciar estratègies per comunicar de manera més eficaç i pedagògica.

Descripció Crear una difusió unitària de les accions del departament que abasti un mínim de tres mesos.
de l’acció Es tracta de poder difondre una certa visió global de les accions que realitza el departament i ajudar a la construcció d’un imaginari col·lectiu més definit en relació a el que es programa i a on es
programa.

Objectius - Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadana la riquesa i la diversitat del teixit artístic terrassenc.
d’altres - Creació de públics.
programes - Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa de Comunicació.
4

A24
A1

Potenciar la visibilitat i la
funcionalitat de la pàgina
web

Objectius • Crear una identitat clara de les accions del departament.
• Potenciar estratègies per comunicar de manera més eficaç i pedagògica.
Descripció Incorporar l’adreça web a tota la difusió que es realitzi de tal manera que es converteixi en un punt
de l’acció de referència. Alhora caldria millorar la seva funcionalitat i incorporar espais de difusió i creació
que permetin una aproximació adient a les creacions contemporànies vinculades a l’art digital i l’art
a internet. L’acció 17 desenvolupada en el marc del programa de recolzament al territori proposa la
constitució d’un espai web de difusió d’art terrassenc.

Objectius - Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadana la riquesa i diversitat del teixit artístic terrassenc.
d’altres - Creació de públics.
programes - Consolidar una major repercussió social de les accions del departament

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa de Comunicació.
4

A25
A1

Consolidar un circuit d’informació
qualificada sobre les accions i serveis que
es presten des de la Regidoria

Objectius • Crear una identitat clara de les accions del departament.
• Potenciar estratègies per comunicar de manera més eficaç i pedagògica.
Descripció Generar un mapa de punts d’informació o agents informants a qui caldria formar sobre les acde l’acció cions i serveis de la regidoria en matèria d’art i creació contemporània.
Ens referim a la feina que es fa des dels punts d’informació del 010, l’oficina de Turisme o la casa
Baumann, però també la informació que es dóna des de l’Escola d’Art i Disseny, el CITEM o els professors de batxillerat artístic, etc.

Objectius - Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadana la riquesa i diversitat del teixit artístic terrassenc.
d’altres - Creació de públics.
programes - Consolidar una major repercussió social de les accions del Departament.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa de Comunicació.
4

A26
A1

Articular una campanya de
comunicació qualitativa

Objectius • Crear una identitat clara de les accions del departament.
• Potenciar estratègies per comunicar de manera més eficaç i pedagògica els serveis i els progra-		
mes de l’ajuntament.
Descripció Caldria definir el conjunt d’agents als quals poder explicar detalladament el nou programa d’art
de l’acció terrassenc i creació contemporània.
Per exemple, es proposa entre d’altres:
Regidoria de Recerca i Universitat: articular un millor sistema de difusió a partir de treballar en
contacte amb els caps d’estudi i els responsables d’activitats de cada universitat.

Objectius - Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadana la riquesa i diversitat del teixit artístic terrassenc.
d’altres - Creació de públics.
programes - Involucrar a altres departament i entitats en la importància de crear públics.
- Consolidar una major repercussió social de les accions del Departament.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa de Comunicació.
4

A27
A1

Augmentar les accions de comunicació
dins del marc del propi ajuntament

Objectius • Potenciar la comunicació interna.
Descripció Potenciar situacions de trobada amb tècnics de diferents departaments i regidories. En aquesde l’acció tes trobades s’hauria de desenvolupar de manera pedagògica l’explicació dels objectius dels programes, la seva funció pública i la relació amb la construcció de ciutadania.
En el marc del desenvolupament de la plataforma per la innovació i la creació contemporània
(que s’ha explicat en l’acció 1) es treballa transversalment amb altres regidories i departaments i,
per tant, es fa una tasca de difusió interna.

Objectius - Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadana la riquesa i la diversitat del teixit artístic terrassenc.
d’altres - Creació de públics.
programes - Involucrar a altres departaments i entitats en la importància de crear públics.
- Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa de Comunicació.
4

A28
A1

Desenvolupar una estratègia comuna
amb els mitjans de comunicació locals

Objectius • Potenciar estratègies per comunicar de manera més eficaç i pedagògica els serveis i els programes de l’ajuntament.
Descripció
de l’acció Implicar als mitjans de comunicació en el desenvolupament d’estratègies comunes en relació a
l’art terrassenc i la creació contemporània.
• 28.1 Treballar amb la televisió local per realitzar un seguit de reportatges sobre el passat històric
a Terrassa en relació amb les arts visuals. Iniciativa conjunta amb Patrimoni.
• 28.2 Mini càpsules d’entrevistes a creadors locals. Posteriorment accessibles des d’internet.
• 28.3 Generar un material pedagògic d’acompanyament als vídeos.

Objectius - Traslladar al conjunt de la població el valor de la innovació i l’experimentació en les pràctiques
d’altres culturals i artístiques innovadores.
programes - Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadania la riquesa i la diversitat del teixit artístic terrassenc.
- Impulsar la recuperació del passat terrasenc vinculat a la pràctica artística.
- Creació de públics.
- Involucrar a altres departaments i entitats en la importància de crear públics.
- Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Objectius • Consolidar una major repercussió social de les accions del departament que permeti un augment
del pressupost.

Programa de Consolidacióde l’àrea
5

A29
A1

Projectar una estratègia per articular
una veu clara sobre el valor de la tasca
del departament

• Consolidar els recursos adients per tirar endavant el projecte.
Descripció Sota aquest enunciat es vol fer visible la necessitat de construir un discurs clar i formulat pedade l’acció gògicament sobre el valor de la tasca i els objectius que es desenvolupen des del departament. Es
tracta de posicionar-se dins del propi ajuntament com un servei per el qual apostar. Alhora cal fer
el mateix en el context socio-cultural de la ciutat de Terrassa i en el conjunt de la ciutat.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Objectius • Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.
• Consolidar una estructura de treball capaç d’entomar els nous reptes.
Descripció Atès l’augment del volum de feina que es deriva de les accions que es proposen en aquest dode l’acció cument, tant per l’augment de les tasques de gestió, com per la importància que adquireix tot el
treball de relació amb altres agents institucionals i no institucionals, és convenient la incorporació
d’una persona de suport per assegurar que aquest pla es pot desenvolupar parcial o totalment.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa de Consolidacióde l’àrea
5

A30
A1

Consolidar una persona de suport per
poder DESENVOLUPAR LES PROPOSTES DE
PUNT DE PARTIDA

Objectius • Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.

Programa de Consolidacióde l’àrea
5

A31
A1

Assegurar la disponibilitat de bosses de recursos
en les regidories i departaments pertinents per
tal de desenvolupar projectes transversals

• Augmentar i consolidar els recursos necessaris per desenvolupar les accions descrites en
el pla d’acció.

Descripció Implicar al conjunt de l’ajuntament en la tasca de recolzar la creació, la innovació i la creació de
de l’acció públics. En aquest sentit s’ha d’avançar cap a una idea realista del treball transversal entre departaments a partir s’habilitar partides pressupostàries específiques a cada regidoria destinades a
aquest ús.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Objectius • Promoure sistemes d’avaluació que permetin mesurar l’impacte de les accions.
• Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.
Descripció Potenciar la millora i l’eficàcia de les accions realitzades a partir de processos d’avaluació periòde l’acció dica, en els quals s’apliquin indicadors que recullin les sensibilitats dels diversos agents i sectors
implicats.
Es proposa que es realitzi una avaluació del grau d’aplicació de les propostes d’aquest document i
s’analitzi el resultat de les accions ja desenvolupades.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Programa de Consolidacióde l’àrea
5

A32
A1

Dissenyar i implementar
l’avaluació de les accions

Objectius • Augmentar i consolidar els recursos necessaris per desenvolupar les accions descrites en aquest
pla d’acció.

Programa de Consolidacióde l’àrea
5

A33
A1

Vincular i incloure aquest pla d’acció en un escenari de debat i planificació més ampli ( per ex: pla
d’equipaments, pla cultural...)

• Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.
Descripció Treballar per donar resposta a la necessitat d’inserir les accions i estratègies proposades en aquest
de l’acció document en una marc més ampli de planificació estratègica que contempli un pla de cultura i un
pla d’infraestructures.
Cal una articulació global des d’on s’abordin les polítiques culturals de ciutat.

Formulari de concreció de l’acció. A definir en el procés d’aplicació pràctica de les propostes de
Punt de partida:
Prioritat Alta / Molt alta / Bastant alta
Agents implicats Per definir
Despesa econòmica Puntual / Continuada
Recursos humans Alta / Mitjana / Baixa
Mecanismes de Per definir
seguiment
Temporalització Per definir
Indicadors Per definir
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Resums de
les sessions
de la Taula de
treball

Llistat de les
persones entrevistades
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RESUMS DE LES SESSIONS DE LA TAULA DE TREBALL
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1

PUNT DE PARTIDA
Taula de treball

Punt de partida és un procés de treball que respon a l’encàrrec de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Terrassa per obrir un procés de reflexió al voltant de la programació d’Arts Visuals i la seva interrelació
amb el territori.
El procés de treball és conduït per Sinapsis (Cristian Añó + Lídia Dalmau)
+ Informació: 93 783 27 11 / www.terrassa.cat / puntdepartida@terrassa.cat
1a sessió : 26 .03.08 / 19h – 21h / IM C ET

Punt de Partida és una Taula de treball constituïda per diferents persones del context de Terrassa
vinculades a les Arts Visuals i al món de la Cultura en general. Està estructurada en 7 sessions de
treball, de les quals s’aniran penjant els resums a la web de l’Ajuntament (www.terrassa.org).
Aquest document correspon al resum de la primera sessió de treball amb la voluntat doncs, d’obrir
un canal de comunicació i participació del procés al màxim de persones i poder recollir-ne
aportacions.
La sessió es va concretar amb la presentació per part de Sinapsis dels continguts a tractar i el
plantejament de Punt de Partida, alhora que vam debatre sobre els objectius del procés que
s’iniciava. En aquesta sessió era important assegurar que tots els components de la taula estiguem
entenent i treballant des d’un mateix lloc.
En aquesta primera sessió de treball es van poder fer visibles diferents punts de vista, percepcions
subjectives dels participants de la taula pel que fa a la seva experiència en relació al context de
Terrassa, a les Arts Visuals.
En un primer moment es va manifestar un cert grau de frustració respecte a com s’havien
desenvolupat les relacions entre alguns agents locals i la institució municipal i es va considerar que
la interlocució no havia propiciat un recolzament prou decidit a iniciatives que estaven tenint lloc a
la ciutat. També es va anomenar que a vegades és força complicat entendre la manera i el
procediment en que s’han d’articular les relacions amb l’ajuntament. En relació a això van haver-hi
algunes aportacions que matisaven aquesta percepció en tant que entenien que en el marc d’una
progressiva professionalització com artistes i/o agents culturals calia sumar-hi aquest aprenentatge.
Es va valorar positivament que per part de l’ajuntament se’ls hagués convidat a participar a la taula
de treball i que entenien que aquesta proposta semblava apuntar que des de l’administració es tenia
la voluntat de tenir en compte els agents del context local.
Es va fer evident que hi havia moltes ganes de participar en aquest procés de treball tot i que
també algunes persones van senyalar una certa recança o escepticisme respecte a si tot l’esforç que
s’estava començant a invertir en Punt de Partida no quedaria aparcat en un calaix un cop finalitzés
tot el procés.

També es va apuntar que el procés de treball i tota
interaccions entre diferents persones del sector artístic de
per rearticular el context i enfortir-lo, potser amb la
plataforma que pogués actuar com interlocutora permanent

la seva possible capacitat de generar
la ciutat de Terrassa era una oportunitat
vista posada en acabar generant una
amb l’Ajuntament.

També es va fer èmfasis en la importància que el document final fos una bona eina per explicar al
conjunt de la ciutat i la ciudadania el programa d’Arts Visuals de l’Ajuntament de Terrassa.
Paral·lelament vam parlar de les expectatives de cadascú en relació a la seva participació en el
procés i es va perfilar un marc comú des del qual treballar en les següents sessions.
En relació a la següent sessió es van proposar les següents lectures de treball: text de l’Agenda 21
de la Cultura (www.agenda21culture.net) i el Pla de Mandat de l’Ajuntament de Terrassa
(www.terrassa.org)

A continuació hi ha el guió que vam seguir durant la sessió:
1.

Presentació de Punt de partida


Què és Punt de partida?
Punt de partida és un procés de treball que respon a l’encàrrec de la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Terrassa per obrir un procés de reflexió al voltant de la programació d’Arts Visuals i la
seva interrelació amb el territori.



Quin objectiu té el procés?

Té com a finalitat consolidar les accions de suport a la creació contemporània i recolzament als
creadors que es realitzen des de l’Ajuntament de Terrassa, així com articular aquestes accions i
estratègies de tal manera que s’estableixi una relació eficaç amb el context.
El procés de treball s’articula a partir de la creació d’un document on s’argumenta, de manera clara i
entenedora, els objectius a curt, mig i llarg termini que es volen assolir per part de l’Ajuntament de
Terrassa en relació a la creació contemporània.
Aquest document ha de posar en relació la línia de treball realitzada fins el moment, el Pla de Mandat i
uns criteris de política cultural vinculades amb la creació contemporània. També ha de plantejar
quines són les estratègies per vincular-se al territori i com convertir-se en un projecte de ciutat. El
document ha d’articular la relació entre els interessos sectorials i els de la ciutadania en general des
d’una posició de clara voluntat de servei públic.



Què inclou el procés?


Entrevistes personalitzades




Durant tot el temps que es desenvolupi el procés es mantindran entrevistes amb
persones vinculades al sector específic de les arts visuals i de la cultura en general.

Taula de treball


La Taula de treball està composada per persones relacionades amb el sector i amb les
institucions vinculades a la promoció de la cultura. La Taula de treball participarà en
el procés d’elaboració de les propostes de la programació d’arts visuals que
apareixeran en el document final i fent especial èmfasis en el recolzament als artistes
emergents i a la seva difusió, amb vincles estrets amb el context local.





Document final


La Taula està vinculada proactivament amb el document final en tant que proposa i
debat al voltant dels continguts definitius. El document recollirà en tot cas les
opinions divergents respecte a aquells aspectes en els quals no s’arriba a posicions de
consens.



El document final recull la informació sobre el procés, així com les entrevistes i el
mapejat del territori que se’n deriva. També recull les propostes de les accions
acordades i treballades en el marc de la taula de treball, així com les valoracions i
l’avaluació del propi procés de treball de Punt de Partida.



Aquest document és una eina de comunicació per facilitar la interlocució dins del
propi ajuntament i en el marc del context local. És doncs una eina que des de la
transparència dóna visibilitat a les raons objectivables des de les que s’articulen les
accions que es proposen i, en aquest sentit, ha de ser raonat, entenedor i didàctic.



Aquest document ha de proposar també una sèrie d’indicadors per poder valorar la
implementació de les propostes realitzades i una proposta de calendarització.

Espais de comunicació i participació:


Amb l’objectiu d’obrir el procés al màxim de persones i poder recollir-ne aportacions
es faran les següents accions:
•

•
•
•



Es mantindrà informada via correu electrònic a totes les persones amb les
que parlem de les sessions i els seus continguts, així com dels documents que
es generin.
Es farà accessible des de la pàgina web de l’ajuntament el resum de cada
reunió.
Les persones assistents a les taules col·laboraran a la difusió del procés.
Es farà difusió de la pre-proposta al màxim de persones per tal de que en
sessió oberta es pugui explicar el projecte i recollir esmenes que
posteriorment la taula debatrà i incorporarà si s’escau.

Qui és qui en aquesta taula.

Participants permanents
Sergi Botella
Marinetta
Rat Soriano
Jaume Pagès

Artista. Ha treballat al Centre de producció Hangar (Barcelona).

Susana Medina

Tècnica d’Arts Visuals de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament. Coneixedora del
funcionament de la institució.
Tècnica de Joventut de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament. Coneixedora del
funcionament de la institució.

Agnès Petit
Sinapsis

Artista. Membre organitzador del TAC (Terrassa Acció Creativa).
Artista. Vocal dels Amics de les Arts.
Treballa en el camp de la música electrònica. Té 3 segells discogràfics. Havia
organitzat el Festival Freestyle.

Cristian Añó + Lídia Dalmau. Coordinadors de Punt de Partida.

En algunes sessions es convidaran a altres participants per ampliar els continguts.
Hi hauran 2 sessions públiques.

2. Què és el que farem


Línies de treball
Estructurarem les 7 sessions en funció de 5 línies de treball o conceptes a partir dels quals anar
formulant els continguts del document final i faciliti la dinàmica de treball.





Establir un marc de treball i definir la terminologia emprada durant les sessions de la
taula (ex: De què parlem quan diem Art Contemporani? De què parlem quan diem art emergent?
Context local?…).
o

Suport a la creació.

o

Suport a la producció.

o

Suport a la difusió.

o

Estratègies de comunicació i participació.

o

Educació. Formació. Creació de públics.

o

Treball entre Regidories i dins del propi Departament de Cultura.

Document final
Adjuntem l’índex provisional del document final el qual servirà també com a full de ruta per perfilar els
continguts de les sessions de treball.
Índex (versió 1)
PART 1
Aquesta part presenta la informació recollida a partir de les entrevistes realitzades a diferents agents
del territori. Més avall podeu consultar quines persones hem entrevistat i un llistat de possibles
persones per continuar amb el procés de coneixença del context. Podeu fer-nos arribar suggeriments
sobre

entitats

o

persones

que

seria

interessant

que

coneguéssim

al

correu

puntdepartida@terrassa.cat
Mapejat, exploració i anàlisi del territori.
Recull d’informació al voltant d’activitats en el camp de la creació, programació/gestió i educació en
relació amb les arts visuals.
Eixos de treball:
•
•

Opinions i percepcions al voltant de la programació d’Arts Visuals. Projectes com P.O i
interferències.
Opinions i percepcions al voltant del que creuen que hauria de fer l’Ajuntament en matèria
d’Art contemporani.

•
•
•
•

Opinions i percepcions al voltant de Terrassa en relació al consum cultural i la producció
cultural. Valoracions del present i del passat
Recull d’informacions sobre les activitats que s’estan realitzant, agents, col·lectius,
esdeveniments. Equipaments. Espai docent.
Recull d’informació de la trajectòria històrica de les Arts Visuals a Terrassa.
Arts visuals i en relació a altres línies d’acció vinculades a art, creació i educació. Anàlisi de les
relacions amb altres departaments o regidories de l’Ajuntament de Terrassa. Mapejat de les
activitats i sectors a les quals donen servei les polítiques de cada departament o regidoria.

Mapejat d’altres experiències
Casos, experiències i formats de treball en altres municipis.

•
PART 2

Aquesta segona part recull les conclusions del treball realitzat des de la taula i les aportacions que es
puguin haver realitzat mitjançant els altres canals de participació.
Possible marc de treball teòric.
•
•

Pla Cultural?, l’Agenda 21, el Pla educatiu d’entorn, Pla de Mandat.
Des d’on s’encara una política cultural. Per què? Com a administració pública què hauria
d’assegurar?

Definició de termes.
Què entenem per Art Contemporani ? Al voltant del concepte arts visuals.
Quines disciplines entenem que haurien d’estar adscrites sota l’epígraf d’Arts Visuals. Segueix
essent vàlida la definició d’arts visuals. Com definim el terme llenguatges contemporanis?
Qualsevol llenguatge contemporani?
•

Alguns elements a tenir en compte
o Contemporaneïtat. obra compromesa amb el seu temps, la seva societat i el
seu pensament.
o Risc i experimentació.
o Singularitat: treball relacionat amb el context .
o Crítica: obra que qüestioni l’estatus quo .
o Professionalitat: ho és o apunta formes de per ser-ho.

Què entenem per art emergent?
Al voltant dels destinataris de la programació i les accions. En qui hem de pensar?
Artistes / Públic / Comunitat educativa / Indústria cultural.
Artistes. A quins artistes ens referim? Artistes consolidats, emergents, amateurs, joves, que
es volen professionalitzar. Gestors/programadors. Tots els artistes? Només aquells que
reuneixin certes condicions d’excel·lència artística? Qui ho hauria de definir? Qui ho hauria de
jutjar? En qui s’han d’invertir els diners públics?
Com els recolzem? Amb diners? Premis? Recursos? Exposant-los?

Públic. Com treballar el tema del públic?

Objectius
Proposta d’objectius generals i específics resultants del treball de la taula

Accions
Proposta d’accions específiques resultants del treball de la taula.

Llistat de persones entrevistades a dia 3 abril de 2008:
REGIDORIA CULTURA
Amadeu Aguado, Regidor de Cultura
Jordi Garreta, Cap de Serveis Regidoria de Cultura
Belén Simón, Tècnica d’Arts Visuals (període 2007)
Susana Medina, Tècnica d’Arts Visuals
Imma Vilches, Programa ‘Cultura a prop’
Arturo Palomares, Programa ‘Cultura a prop’
Marc, Programa ‘Cultura a prop’
REGIDORIA JOVENTUT
Agnès Petit, tècnica Joventut
Sònia Valle, tècnica Joventut
Cristina Álvarez, tècnica Joventut
Manel Mora, tècnica Joventut
REGIDORIA EDUCACIÓ
Elena Dinarès. PAME (Regidoria d’Educació Ajuntament)
CREADORS
Arts plàstiques/visuals
Rat Soriano (amics de les Arts)
Sergi Botella
Marinetta (organització del TAC)
Mireia Saladrigues
Lídia Moreno
José Antonio Soria
Música electrònica-experimental-visual-vídeodj-programació
Juanjo Fernández
Jaume Pagès (Jaumetic)
Carles Cunill, La barra Creativa
Ian Gehlhaar, La barra Creativa
Lluís Gómez (abans era de R3)

Cinema
Aleix Gómez
Manuel Bermúdez (organització Festival Curtmetratges Baumann)
Disseny gràfic
Lydia Cazorla
EQUIPAMENTS EDUCACIÓ/FORMACIÓ
Gabriel Verderi, director Escola d’Art
Glòria Martí, Batxillerat artístic IES Torre de Palau
ALTRES EQUIPAMENTS-ESPAIS
Joan Humet, Ateneu Candela
ENTITATS
Maria Miralda, Amics de les Arts (Arts plàstiques)
Adela Farré, Amics de les Arts (Arts plàstiques)
Jordi Fernández (TAC + Amics de les Arts-Literatura)
ALTRES
Narcís Serrat, llibreter del Cau ple de Lletres
Santi Martínez, Secretaria Cultura Generalitat / Planificació
Florenci Guntí, AAVC (Associació d’Artistes Visuals de Catalunya)
David Santaeulària, Director de l’Àrea de Creació Contemporània de l’Ajuntament d’Olot
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PUNT DE PARTIDA
Taula de treball

Punt de partida és un procés de treball que respon a l’encàrrec de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Terrassa per obrir un procés de reflexió al voltant de la programació d’Arts Visuals i la seva interrelació
amb el territori.
El procés de treball és conduït per Sinapsis (Cristian Añó + Lídia Dalmau)
+ Informació: 93 783 27 11 / www.terrassa.cat/artsvisuals / puntdepartida@terrassa.cat
2a sessió : 04 .04.08 / 18h – 20h / IM C ET

Punt de Partida és una Taula de treball constituïda per diferents persones del context de Terrassa
vinculades a les Arts Visuals i al món de la Cultura en general. Està estructurada en 7 sessions de
treball, de les quals s’aniran penjant els resums a la web de l’Ajuntament
(www.terrassa.cat/artsvisuals).
Aquest document correspon al resum de la segona sessió de treball. L’objectiu al fer públic les
actes-resums d’aquestes sessions és compartir els temes que es tracten i obrir un espai a la
participació per part de altres persones que puguin llegir aquest document. Tal com s’apunta a la
capçalera d’aquest butlletí podeu enviar les vostres opinions a l’adreça puntdepartida@terrassa.cat

A la sessió hi són presents les següents persones:
Sergi Botella, artista
Marc Bullich, tècnic municipal del programa ‘Cultura a prop’
Marinetta, artista i co-organitzadora del TAC (Terrassa Acció Creativa)
Susana Medina, tècnica municipal d’Arts Visuals
Jaume Pagès, artista i gestor cultural
Agnès Petit, tècnica municipal de Joventut
Sinapsis (Cristian Añó+Lídia Dalmau), conductors del procés de treball de Punt de Partida
Rat Soriano, artista i membre de Els Amics de les Arts

1.
En primer lloc es comenta el resum de la primera sessió de treball que es penjarà al web de
l’Ajuntament per tal que tothom pugui anar seguint el desenvolupament de la taula. S’acorda que és
correcte i representatiu d’allò que s’ha tractat a la sessió anterior.

2.
A continuació proposem que els diferents tècnics de l’ajuntament participants a la Taula de
treball expliquin breument quines tasques i projectes duen a terme en matèria de Cultura i Arts
Visuals amb l’objectiu de conèixer i compartir les diferents estratègies i accions desenvolupades per

tal de poder pensar si es podria plantejar un posterior marc de treball transversal entre les diferents
àrees de l’Ajuntament sempre i quan fos necessari i factible.
Tot seguit en Marc Bullich ens presenta el projecte de ‘Cultura a prop’ impulsat per la Regidoria
de Cultura i amb el suport de la Diputació de Barcelona-Xarxa de Municipis. Un projecte de difusió
cultural aplicat al territori amb l’objectiu de reforçar l’oferta cultural als barris. La metodologia de
treball per aconseguir la descentralització de l’oferta cultural passa per involucrar i fer partíceps a
les entitats i col·lectius a través d’una convocatòria trimestral de taules de treball. Aquestes són les
que impulsen els programes i les accions a realitzar. El projecte incorpora diversos projectes
singulars: Jazz a prop, Escenes locals, Terrasses d’estiu, Músiques plurals i En Acció.
Durant aquesta presentació queda manifest que la majoria dels membres de la taula no en tenien
notícia de que existia aquest projecte. Ho troben interessant i creuen que potser se n’hauria de fer
més difusió. També hi ha especial interès en conèixer el programa En Acció, una convocatòria
oberta d’acció cultural als barris adreçada a associacions i col·lectius, a partir de la qual es trien cinc
projectes i hi ha una dotació econòmica. Per últim queda palès que el programa encara té el repte
de treballar el camp de les Arts Visuals i és per això que el procés de treball de Punt de Partida pot
afavorir aquest objectiu.
L’Agnès Petit, tècnica de Joventut i membre de la Taula de treball, explica quines són les tasques i
projectes que duen a terme per recolzar la cultura juvenil i que són gestionats des de la Casa
Baumann.
Ens explica diferents línies d’acció. Per una banda les línies de suport econòmic als joves en format
subvenció, així com el Punt d’Informació situat a la mateixa Casa Baumann i en el qual es pot trobar
informació sobre beques, subvencions i premis . També ens explica el programa ‘Terrassa de nit’ i el
Festival de Curtmetratges de la Baumann (XVIII edició, www.festivalbaumann.org). Així mateix
explica a la taula que en els baixos de la Casa Baumann i en l’antic espai de l’Alberg es vol ubicar un
servei relacionat amb el suport a la creació artística. Considera que la participació a la taula és una
oportunitat per reflexionar sobre els usos d’aquest espai. (Podeu ampliar la informació sobre el
conjunt de les accions que es realitzen des de Joventut a la pàgina web www.terrassa.org)
Posteriorment Susana Medina, tècnica d’Arts Visuals de la Regidoria de Cultura presenta breument
les accions i programes que es realitzen des del Departament d’Arts Visuals.
Comenta que s’ha tancat el projecte de Processos Oberts i que Interferències continua endavant. A
més a més explica la programació dels espais de la Casa Soler i Palet, així com de les dues sales de
l’espai Muncunill: la sala principal i l’Espai2, aquest últim destinat a mostrar propostes més
agosarades. Per ampliar la informació tant del que s’ha programat i com del que s’està programant
podeu consultar la pàgina web de l’Ajuntament www.terrassa.org/artsvisuals . Dins de l’apartat de
Cultura hi trobareu l’accés a Arts Visuals on podreu consultar informació sobre anteriors edicions
d’Interferències, de Processos Oberts i de projectes que ara es duen a terme com Punt de Partida o
les actuals exposicions en curs.

3.
En la sessió anterior vam plantejar com a lectures de treball dos documents: l’Agenda 21
(www.agenda21delacultura.net) i el Pla de mandat de l’Ajuntament de Terrassa (el podeu
consultar a www.terrassa.org, entrar en l’epígraf d’Ajuntament i després “projectes estratègics”).
Aquests dos documents, cada un des d’una perspectiva diferents, permeten plantejar un marc
general de reflexió en el qual inserir les línies de treball del departament d’Arts Visuals.
L’Agenda 21 de la Cultura reuneix en aquest document un conjunt de drets i recomanacions per tal
d’avançar en la implementació dels drets culturals com un eix de treball en el nucli mateix de les

polítiques dels governs locals. Una perspectiva que tendeix a pensar allò cultural com una manera
de fer transversal que ha d’afectar a tots els àmbits i no només al tradicionalment concebut com a
cultural.
Sobre la lectura de l’agenda 21 es va comentar:
Algunes opinions destacaven que aquest document plantejava un marc teòric idílic però poc
realista, doncs no sembla plantejar en cap moment un escenari real. La pregunta seria, com es fa
realment per implementar-lo en un municipi a nivell pràctic? Es troba que és un docuemnt
generalista, massa global i que es té la sensació que el que acaba passant és que els ajuntaments
poden posar-se una medalla.
Tot i això i des d’un plantejament més proactiu cal destacar que planteja certs indicadors que sí que
els podem tenir en compte per aplicar-los en el treball de reflexió que estem realitzant i aprofitar-los
per el desenvolupament del document final de Punt de partida.
Alguns dels punts d’interès en els que estem d’acord en tenir en compte són els següents:
Les ciutats i els espais locals són un marc privilegiat de l’elaboració cultural en evolució constant i constitueixen
els àmbits de la diversitat creativa, en què la perspectiva de la trobada de tot allò que és diferent i distint
(procedències, visions, edats, gèneres, ètnies i classes socials) fa possible el desenvolupament humà integral. El
diàleg entre identitat i diversitat, individu i col·lectivitat, es revela com una eina necessària per garantir tant una
ciutadania cultural planetària com la supervivència de la diversitat lingüística i el desenvolupament de les
cultures.
Les polítiques culturals han de trobar un punt d’equilibri entre interès públic i privat, vocació pública i
institucionalització de la cultura. Una institucionalització excessiva, o la prevalença excessiva del mercat com a
únic assignador de recursos culturals comporta riscos i obstaculitza el desenvolupament dinàmic dels sistemes
culturals. La iniciativa autònoma dels ciutadans, individualment o reunits en entitats i moviments socials, és la
base de la llibertat cultural.
L’adequada valoració econòmica de la creació i la difusió dels béns culturals –de caràcter aficionat o
professional, artesanal o industrial, individual o col·lectiu– es converteix, en el món contemporani, en un factor
decisiu d’emancipació, de garantia de la diversitat i, per tant, en una conquesta del dret democràtic dels pobles a
afirmar les seves identitats en les relacions entre les cultures. Els béns i els serveis culturals, tal com afirma la
Declaració universal de la UNESCO sobre la diversitat cultural (article 8), “per ser portadors d’identitat, de
valors i de sentit, no han de ser considerats mercaderies o béns de consum com els altres”. Cal destacar la
importància de la cultura com a factor de generació de riquesa i desenvolupament econòmic.
L’apropiació de la informació i la seva transformació en coneixement per part dels ciutadans és un acte cultural.
Per tant, l’accés sense distincions als mitjans d’expressió, tecnològics i de comunicació i la constitució de xarxes
horitzontals enforteix i nodreix la dinàmica de les cultures locals i enriqueix el bagatge col·lectiu d’una societat
que es basa en el coneixement.

Pla de mandat de l’Ajuntament de Terrassa
No va haver-hi massa temps per comentar-lo… ho farem en una de les sessions properes. (Sí que es
van emetre alguns comentaris, un ressaltant el caràcter de declaració de bones intencions. Sí que es
va destacar que hi ha la intenció per part de l’ajuntament de formar un Consell Municipal de les
Arts…).

4.
Exercici : definició de la terminologia emprada durant el procés de treball de Punt de Partida

Vam desenvolupar un procés de reflexió individual a partir d’un conjunt de preguntes que vam
aportar a la Taula. Aquestes qüestions plantegen un seguit d’aspectes sobre els quals d’una manera
o altre tota programació d’arts visuals s’hauria de definir. En aquest sentit la idea que fos un treball
de reflexió individual respon a la voluntat d’acostar-nos a cada posició personal sense entrar en
negociacions.

Les qüestions que vam plantejar varen ser les següents
Art contemporani.
De què parlem quan diem Art Contemporani, i/o pràctiques contemporànies?
De què parlem quan diem art emergent? Art Jove?
Quines disciplines entenem que haurien d’estar adscrites sota l’epígraf d’Arts Visuals?
Segueix essent vàlida la definició d’arts visuals?
Com definim el terme llenguatges contemporanis? Qualsevol llenguatge contemporani?
Artistes.
A Quins artistes ens referim? Artistes consolidats, emergents, amateurs, joves, que es
volen professionalitzar. Gestors/programadors. Tots els artistes? Només aquells que
reuneixin certes condicions d’excel·lència artística? Qui ho hauria de definir? Qui ho
hauria de jutjar? En qui s’han d’invertir els diners públics?
Com els recolzem? Amb diners? Premis? Recursos? Exposant-los?
Públic.
Com treballar el tema del públic? Al voltant dels destinataris de la programació i les
accions. En qui hem de pensar?
Context.
A qui ens dirigim? Al context local? Cal evitar el localisme? A altres contextos
(deslocalitzats)? Al context artístic?
Indústria cultural.
Quina és la indústria cultural que cal recolzar? Galeries? Plataformes de producció
(festivals…)?

5.
Per la següent sessió.
Exercici: Lectura del document entregat amb un llistat d’objectius i fer-ne una selecció d’entre 10 i
15 i classificar-los d’acord a 4 paràmetres: recolzament a la creació/producció, recolzament a la
difusió, recolzament a la formació i recolzament a la creació de públics.
Proposta de consulta de les següents pàgines web:
www.artibarri.org
www.espaciotangente.net
www.aulaabierta.info
www.idensitat.org
www.hangar.org
www.canxalant.org
www.santandreucontemporani.wordpress.com
www.platonik.net
www.ciutatsocasionals.net
www.experimentem.org
www.mullerussaciutat.com/mmac
www.festivalmassart.org
www.museuabello.com/cat/aparador.html
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PUNT DE PARTIDA
Taula de treball
OBERTA AL PÚBLIC!

Punt de partida és un procés de treball que respon a l’encàrrec de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Terrassa per obrir un procés de reflexió al voltant de la programació d’Arts Visuals i la seva interrelació
amb el territori.
El procés de treball és conduït per Sinapsis (Cristian Añó + Lídia Dalmau)
+ Informació: 93 783 27 11 / www.terrassa.cat/artsvisuals / puntdepartida@terrassa.cat
2a se ssi ó : 0 4. 0 4 .0 8 / 1 8 h – 2 0 h / I MCE T

Punt de Partida és una Taula de treball constituïda per diferents persones del context de Terrassa vinculades a
les Arts Visuals i al món de la Cultura en general. Està estructurada en 7 sessions de treball, de les quals
s’aniran penjant els resums a la web de l’Ajuntament (www.terrassa.cat/artsvisuals).
Aquest document correspon al resum de la tercera sessió de treball. L’objectiu al fer públic les actes-resums
d’aquestes sessions és compartir els temes que es tracten i obrir un espai a la participació per part de altres
persones que puguin llegir aquest document. Tal com s’apunta a la capçalera d’aquest butlletí podeu enviar
les vostres opinions a l’adreça puntdepartida@terrassa.cat

Tal i com es va explicar en el primer butlletí-resum de la primera taula de treball, algunes sessions
es realitzen obertes al públic. Va ser el cas d’aquesta tercera trobada amb l’objectiu de compartir i
afavorir la participació en el procés i potenciar l’aportació de propostes.
Es va fer difusió via correu electrònic. A part dels membres permanents de la taula de treball es va
comptar amb la participació de cinc persones més.
L’objectiu de la sessió era presentar casos pràctics d’altres indrets, alguns aspectes dels quals ens
poguessin servir com a referents sobre els quals debatre models de treball per a tenir en compte o
no per a Terrassa.

Els casos presentats van ser els següents:
1. Programació d’Arts Visuals de l’Ajuntament d’Olot, a càrrec de David Santaeulària
(Director de l’Àrea de Creació Contemporània de l’Ajuntament d’Olot).
2. Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, a càrrec de Marta Vilardell
(tècnica del Programa de Cultura de la Direcció de Programes de Joventut de la Generalitat
de Catalunya) i Txuma Sánchez (equip gestor de la Sala d’Art Jove).

1.
En primer lloc David Santaulària (Director de l’Àrea de Creació Contemporània de l’Ajuntament
d’Olot) va presentar la tasca que duu a terme a Olot en matèria d’Art Contemporani des de principis
del 2001, la seva història, objectius, l’evolució amb els anys, el reconeixement evolutiu per part de
les diferents comunitats locals (artística, usuaris, etc.).
Alguns temes i comentaris recollits de la seva presentació:
- És important que cada municipi dissenyi la seva pròpia política en matèria d’Arts Visuals
independentment de les demandes que imperen des de fora, des del món de l’art.
- És impossible que hi hagi models clònics a tots els llocs, cada context té les seves
particularitats.
- A Olot hi ha un espai des del 2002 destinat únicament a les pràctiques artístiques
contemporànies anomenat Espai Zero1. Abans però, va dissenyar el projecte d’aquest espai,
redactat per ell, sense encàrrec previ. Va aprofitar la conjuntura de canvi de govern, al qual va
agradar la idea que s’apostés per quelcom modern, innovador. La conjuntura va provocar que
es projectés també un Pla de Cultura que marqués un full de ruta per a la política cultural de
la ciutat.
- El projecte definia diferents línies de treball en relació al recolzament a la creació-producció, a
la difusió, com també a la formació. Amb uns objectius molt clars, a mig i llarg termini, amb
un principi i un final també molt clars amb els quals anar treballant amb projectes específics.
- L’assoliment dels objectius han d’anar afavorint el reconeixement del treball, de la
programació… tant des del propi ajuntament, com des de la pròpia comunitat artística local i
la del públic en general. Un primer objectiu seria arribar per part d’aquests sectors a un ‘…això
que es fa no ho entenc massa, però veiem que funciona, endevant’.
- És important projectar quelcom amb un cert grau d’experimentació, amb un cert component
de risc i esperit crític.
- Evitar l’excés de localisme, però sí recolzar els artistes locals garantint qualitat a la
programació.
- Evitar voler fer coses que estan de moda, o dit d’una altra manera, no només voler fer allò
que s’està fent a Barcelona, les seves tendències…
- Diversitat en la programació. Plantejar un projecte que dinamitzi, que vehiculi aquesta
diversitat. No necessàriament cal buscar ‘noms’ per aconseguir aquests objectius.
- Actualment s’ha passat de la política de les beques i premis a la d’obrir centres de producció
per tota Catalunya. Potser amb els que hi ha ja n’hi ha prou, però com que està de moda se
n’estan obrint més del compte.
- Va explicar com és l’espai Zero1, i també amb quins artistes ha treballat i com. Amb aquells
artistes locals que són professionals i treballen a for a, i que la pròpia ciutat els havia expulsat.
- La importància de relacionar la programació amb esdeveniments locals (fires, festa major…).
- Incloure accions al carrer.
- Afavorir i dinamitzar la relació amb l’Escola d’Art d’Olot, ja que és un públic fonamental.
- Crear programes i estratègies pedagògiques per a les escoles de la ciutat en relació a les
exposicions. Treballar per la creació de nous públics d’art contemporani i futurs usuaris de la
programació.
- Com a tècnic, també ha de buscar estratègies per ampliar el pressupost del que disposa
(subvencions de l’administració, conveni amb Caixa Catalunya…). Prefereix gastar-se’ls al llarg
de l’any potenciant la diversitat d’accions, que no amb un esdeveniment gran.
- També disposa d’algun conveni amb la universitat per tenir algun estudiant amb pràctiques
que realitzi determinades tasques.
- Compta amb un pressupost de 65000€ (Ajuntament, Caixa Catalunya i Generalitat), a més a
més dels diners destinats a les beques (20000€).

2.
En segon lloc, es va presentar el projecte de la Sala d’Art Jove de la Generalitat, Barcelona.
Més enllà de l’interès com a model de projecte, també interessava que fos una proposta impulsada
des de les polítiques de Joventut i que evidenciés alguns objectius comuns existents amb les
polítiques de Cultura.
La Marta Vilardell, com a tècnica del Programa de Cultura de la Direcció de Programes de
Joventut de la Generalitat de Catalunya presenta en termes generals la Sala d’Art Jove. Un projecte
que forma part de l’Àrea de Programes de l’Agència Catalana de la Joventut, concretament dins la
línia de treball de ‘Cultura’ dels Programes d’Emancipació (altres línies de treball són habitatge,
treball, salut i educació).
També explica la història de la sala, que es remunta a l’any 1984. L’any 2006 hi ha la voluntat de fer
un replantejament de les polítiques de recolzament als artistes joves i es decideix contactar amb
una entitat externa per a que dissenyi i gestioni una nova línia de treball per a la sala. L’equip
gestor l’acaba formant l’associació Experimentem amb l’Art (Txuma Sánchez) i l’Oriol Fondevila.
Destaca dos objectius importants d’aquesta nova etapa: que el projecte també fos un espai de
formació pels artistes participants, així com un espai per afavorir la professionalització dels
mateixos.
Tot seguit, en Txuma Sánchez, de l’equip gestor de la sala, explica més concretament els
objectius estratègics, el funcionament de la sala i les línies de treball:
- El pla estratègic té per objectiu potenciar processos de formació tant a nivell de públics com
dels mateixos artistes de la programació. Afavorir els processos d’experimentació, investigació
i producció de coneixement a partir de la creació, així com la progressiva professionalització
en la producció de projectes artístics mitjançant la dotació de recursos (econòmics i
materials). Per últim, la promoció nacional i internacional dels artistes joves.
- La programació es formula a partir dels artistes seleccionats en una convocatòria pública,
de periodicitat anual i dirigida a menors de 30 anys. Presenta dues modalitats: Projectes
artístics (per ser exposats a la sala durant l’any i se’n seleccionen 16, els quals reben el suport
de 400€ cadascú) i Projectes deslocalitzats (projectes que per el seu desenvolupament
requereixen intervenir en l’espai públic, o ser projectes d’investigació, edició…). Es seleccionen
un màxim de 3 projectes, cadascun del quals rep 900€.
- Es va decidir no fer exposicions individuals i si collectives per tal de potenciar la negociació, el
treball collectiu i horitzontal.
- Uns aposta important ha estat l’articulació d’un procés de formació amb els artistes
seleccionats a l’hora de produir les diferents exposicions. Diferents professionals realitzen un
procés de tutoria que conjuntament amb els artistes articulen un procés de producció
compartit. Els tutors del 2007: David Bestué (artista plàstic); Antoni Jové (coordinador
d’exposicions del Centre d’Art la Panera; Núria Enguita (directora de la Fundació Tàpies);
Amanda Cuesta (comissaria independent); Jorge Luís Marzo (comissari independent).
- Comenta que al ser un projecte nou, cal anar adaptant les dinàmiques a mida que avança el
treball, l’experiència i que és important estar sempre en procés de revisió.
- També comenta la dificultat en la que a vegades es troba per assolir alguns objectius, pel fet
que paradògicament, segons quins, són habitualment associats a cultura i d’altres a joventut.

3.
Un cop finalitzades les presentacions s’inicia la tanda de preguntes i debat.
Principals temes de debat:

-

-

-

-

-

-

-

Es comenta que a Terrassa faria falta un Centre de producció. Hi ha qui diu però, que no
funcionaria, que no cal fer quelcom massa potent, cal repartir els pocs recursos durant
l’any.
S’enceta el debat sobre el paper que ha de tenir l’administració. Com per exemple que
aquesta no pot absorbir els moviments independents del municipi, o potser si que el que pot
fer és donar idees a la gent que fa coses a la ciutat per tal d’activar el teixit, dinamitzar-lo…
Es diu que segurament l’ajuntament pot donar més del que dóna, però ha de tenir sobre la
taula un bon projecte.
També es comenta entre els mateixos artistes presents a la sessió que la gent es queixa
molt i treballa poc. Que els artistes sí que necessiten de l’administració, també per anar-se
professionalitzant.
Es troben a faltar alguns serveis que creuen que l’ajuntament hauria de potenciar més, com
el de recolzar iniciatives locals, si més no també en termes d’assessorament de com tirar
endavant les propostes, tenint en compte altres ajudes i recursos que es poden trobar en
altres administracions, empreses, convocatòries, premis, etc.
Es detecta un problema pel que fa la circulació de la informació. Aquest punt no ajuda a
trencar la distància entre art i societat. I cal trobar canals per apropar-se al públic.
Hi ha qui diu que el consum cultural és independent dels artistes.
No falten comentaris sobre l’Escola d’Art, de la qual es diu que el que funciona és l’àrea de
disseny, la resta va decaient amb el temps i que això seria reflex del poc interès per la gent
en estudiar art.
Algunes persones estan d’acord en que els artistes no necessiten i no han de saber
presentar-se a subvencions o demanar ajuts, que la seva feina és fer art. En desacord amb
aquest plantejament estarien aquells que creuen que els artistes contemporanis han de
saber moure’s en la complexitat contemporània i això vol dir saber presentar-se a
subvencions, negociar amb l’administració, etc.
També sorgeix la proposta de fer una base de dades de creadors locals.
Per últim, es comenta que tot sempre comença per una illusió collectiva, i que sense la
collectivitat costa molt canviar les coses.
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PUNT DE PARTIDA
Taula de treball

Punt de partida és un procés de treball que respon a l’encàrrec de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Terrassa per obrir un procés de reflexió al voltant de la programació d’Arts Visuals i la seva interrelació
amb el territori.
El procés de treball és conduït per Sinapsis (Cristian Añó + Lídia Dalmau)
+ Informació: 93 783 27 11 / www.terrassa.cat/artsvisuals / puntdepartida@terrassa.cat
4a sessió : 6. 05.08 / 18:3 0h – 2 1h / I M C ET

Punt de Partida és una Taula de treball constituïda per diferents persones del context de Terrassa vinculades a
les Arts Visuals i al món de la Cultura en general. Està estructurada en 7 sessions de treball, de les quals
s’aniran penjant els resums a la web de l’Ajuntament (www.terrassa.cat/artsvisuals).
Aquest document correspon al resum de la quarta sessió de treball. L’objectiu al fer públic les actes-resums
d’aquestes sessions és compartir els temes que es tracten i obrir un espai a la participació per part de altres
persones que puguin llegir aquest document. Tal com s’apunta a la capçalera d’aquest butlletí podeu enviar
les vostres opinions a l’adreça puntdepartida@terrassa.cat

1.
En aquesta 4a sessió es posen en relació 3 blocs de treball amb l’objectiu de realitzar una DAFO
(debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats). Els blocs de treball són els següents:
1. Anàlisis del context de Terrassa en relació a les arts visuals. Elements que la
defineixen (punts forts, punts febles, oportunitats i amenaces).

2. Punts forts, punts febles, oportunitats i amenaces de les línies de treball del
Departament d’Arts Visuals en relació a les infraestructures, organització i
gestió, programes i serveis, i comunicació i interlocució amb el context.

3. Posar-ho en relació a possibles línies de treball de recolzament a la creacióproducció, difusió, formació, creació de públics.

2.
A continuació apuntem els resultats de l’exercici de la DAFO, el qual recull les
aportacions ‘individuals’ dels diferents membres de la taula de treball de Punt de
Partida. Aquests resultats ens ajudaran properament a definir possibles accions i
propostes en matèria d’arts visuals per la ciutat de Terrassa:

EXERCICI: ANÀLISIS DEL CONTEXT DE TERRASSA EN RELACIÓ A LES ARTS
VISUALS ELEMENTS QUE LA DEFINEIXEN (PUNTS FORTS, PUNTS FEBLES,
OPORTUNITATS I AMENACES)

///// PUNTS FORTS
-

A Terrassa hi ha molts artistes / molta diversitat disciplinar / diferents nivells.
Terrassa compta amb una memòria històrica important en matèria d’Arts Visuals.
Potencialitats de Terrassa en matèria de formació: universitats, escoles (CITM, ESCAC, Escola
d’Art).
Abans Terrassa era coneguda per la ciutat cultural.
Gran nombre d’entitats amb potencial per treballar conjuntament o paral·lelament amb
l’ajuntament.

///// PUNTS FEBLES
-

-

Els artistes no s’articulen com a plataformes estables.
En relació al punt fort en que Terrassa compta amb una memòria històrica important en matèria
d’Arts Visuals, el Departament d’Arts Visuals compta amb un pressupost limitat per acomplir
aquesta funció.
A Terrassa no hi ha relleu generacional en termes d’experts en arts (curadors, historiadors).
La proximitat amb Barcelona.
La poca professionalitat dels artistes egarencs.
La premsa i tv local no dedica prous espais, o millor dit, no amb la qualitat desitjada a temes
relacionats amb les arts visuals.
Només existeix un crític d’art a Terrassa i només un diari que publica les seves crítiques.
Es nota el poc pressupost dedicat a la difusió del Departament d’Arts Visuals dins la ciutat. També
falten recursos humans, no pot ser que tot Arts Visuals de la ciutat (+ de 200.000 habitants)
depenguin d’una sola persona, per molt capaç que sigui aquesta.

///// ELEMENTS EXTERNS QUE PODEN EMPITJORAR LA SITUACIÓ:
-

Manca de públic (que al mateix temps genera una dinàmica de poca aposta política per les Arts
Visuals, pocs diners…).
Hi ha molta cultura de l’oci.
Que una de les ciutats properes de la comarca desperti abans que la nostra i s’emporti el poc
públic que queda i també als artistes.
I el que s’ha dit “hi ha molta cultura de l’oci”, o almenys de l’oci més popular (per anomenar-lo
d’alguna forma).

///// ELEMENTS EXTERNS QUE PODEN AJUDAR A MILLORAR LA SITUACIÓ:

-

Que l’ajuntament generi dinàmiques positives per afavorir l’articulació de plataformes estables.
La creació del Consell Municipal de les Arts.
Hi ha noves generacions interessants, sobretot en el terreny de la música experimental.
Cal vetllar perquè les noves generacions, el caldo jove que hi ha a Terrassa, deixi un pòsit a la
ciutat (ex: ara es comença a notar la petjada que està deixant l’ESCAC en matèria de cinema).
Que existeixi un verdader augment del pressupost i de personal en Arts Visuals.
Enriquir les relacions amb entitats, col·lectius i individus egarencs amb capacitat per enriquir el
panorama artístic de la ciutat.

EXERCICI: PUNTS FORTS, PUNTS FEBLES, OPORTUNITATS I AMENACES DE LES LÍNIES
DE TREBALL I ACCIONS DEL DEPARTAMENT D’ARTS VISUALS EN RELACIÓ A :
LES INFRASTUCTURES, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ, PROGRAMES I SERVEIS, I
COMUNICACIÓ I INTERLOCUCIÓ AMB EL CONTEXT.
Anàlisis de les INFRAESTRUCTURES en relació:
a) Accions de suport a la creació i la producció.
b) Accions de suport a la difusió.
c) Accions de suport a la formació.
d) Accions de suport a la creació de públics.
///// PUNTS FORTS
a + c) Hi ha molts equipaments de formació.
a) No hi ha espais per produir (bé, hi ha el espai BIT2).
a) Si que hi ha alguns projectes en concret que són produïts per l’ajuntament.
d) Plataformes de festivals existents: han creat nous públics (Festival Baumann…).
a) No estic gaire assabentada però pel que m’ha semblat aquests dies és que existeix ajuda en la
producció a joves, però no per a artistes en general.
b) Considero que la sala Soler i Palet, malgrat estar “amagada” és un bon centre de suport a l’art
emergent.
c) Els desconec o ara no els relaciono amb les infraestructures, com no sigui casa Baumann. Perquè
està l’Escola d’Art Municipal, la qual no sé si depèn d’Arts Visuals o d’educació.
d) Casa Baumann pel Festival de Curtmetratges i Cinema Catalunya pel festival de cinema Gai i Lèsbic
(però ara no sé si realment depenen d’Arts Visuals...) el cas és que portava durant uns dies nou públic
malgrat durés poc, perquè el segon s’està estenent a altres ciutats i acabaran traient-nos-el.
///// PUNTS FEBLES
a) Irregularitat amb les convocatòries (Sala Muncunill + Sala Soler i Palet).
b) Sala Soler i Palet: no té visibilitat (a l’exterior, a l’interior).
c) Poca senyalètica en general de les infraestructures (exterior, interior).
d) No hi ha logos identificatius dels espais.
e) No hi ha web externa i pròpia del Departament d’Arts Visuals.
f) Un espai concret per l’art contemporani i que s’identifiqui com a tal.
a) Al meu parer no és bo que a la sala Muncunill es barregin exposicions d’art amb exposicions de
cultura general, temes cívics, polítics, etc. O una cosa o una altra. I com a cosa negativa també veig
que és una sala que es menja molt del pressupost assignat a Arts Visuals.
I estic d’acord en que la Sala Soler i Palet no té visibilitat des de l’exterior.
b) Falta una publicitat més esmerada (no en qualitat si no en idees) tant en targetons com en rètols.
c) Poques o nul·les.
d) Falta un estudi per saber quina quantitat i de quin tipus és el públic de la ciutat.
///// AMENACES. ELEMENTS EXTERNS QUE PODEN EMPITJORAR LA SITUACIÓ
- Que la crisi econòmica vagi a més i aquest àmbit es vegi afectat.
- Que no es vegi la necessitat política de donar-li suport.
- Que es facin equipaments que no s’amortitzin perquè s’allunyin dels artistes.
a+b+c+d) Lligams temporals amb situacions polítiques concretes.
a-d) Que no s’aboqui un pressupost considerable al Departament d’Arts Visuals.
- Els espais d’exposició, en moltes ocasions no conviden a ser visitats pel public aliè als grups
habituals, això sectaritza determinats espais.
///// OPORTUNITATS. ELEMENTS EXTERNS QUE PODEN FACILITAR QUE MILLORI LA SITUACIÓ
a) Crear una ‘Oficina de producció’, que reordeni els recursos i serveis. Però caldria crear la demana
en període d’uns cincs anys vista. Caldria triar un bon lloc per ubicar-la, i que potser anés
acompanyada de tallers per artistes.
b) Crear senyalètica que dongués visibilitat als espais.
b) Crear una web pròpia d’Arts Visuals a Terrassa.
a+c+d) Aprofitar les universitats i escoles per fer-hi coses.

a) Creació d’una infraestructura dedicada integralment a la divulgació de l’art contemporani. No
només amb exposicions si no amb un centre de producció amb un estil diferent dels que hi ha fins ara.
b) Els rètols haurien de ser més nombrosos per tota la ciutat. I per què no, que hi hagi presència dels
actes terrassencs a la Tv autònoma (no en publicitat si no en programes de divulgació cultural i
notícies).
- Banderoles a l’exterior de la Sala Soler i Palet.
- Algun tipus de banderoles molt grans que estiguessin més a prop de la vorera de la Rasa anunciant
la Sala Muncunill, que es noti que allà hi ha una gran sala.
c) Per una banda hi hauria d’haver més interacció entre el Departament d’Educació i el d’Arts Visual i
per una altra, potser s’hauria de fer arribar la carrera de Belles Arts a la ciutat.
d) Tenir una infraestructura per l’art contemporani, però que no només albergui exposicions, si no
també concerts, teatre, etc. O una altra manera de fer-ho, ja que això és somiar truites, seria tenir un
consens amb diferents infraestructures de la ciutat (municipals o no) i llavors s’hauria d’emmarcar un
moviment dins un calendari.

ANÀLISIS DE LA GESTIÓ I ORGANITZACIÓ EN RELACIÓ:
a) Accions de suport a la creació i la producció.
b) Accions de suport a la difusió.
c) Accions de suport a la formació.
d) Accions de suport a la creació de públics.
(Tinguem en compte elements com la coordinació amb altres entitats, amb altres departaments
de la regidoria, amb altres regidories...)

///// PUNTS FORTS
- Festival de Curtmetratges de la Baumann: amb el temps s’ha reforçat una bona capacitat
organitzativa, s’ha aconseguit un seguit de recursos que es plasma amb els resultats).
- Els departaments de Cultura, Joventut i Educació estan en la mateixa àrea dins de l’ajuntament.
- PEE (Pla Educatiu d’Entorn): contempla programar activitats relacionades amb les arts visuals.
a) Bones relacions entre el Departament de Joventut i el d’Arts Visuals.
El ajuts econòmics de la Sala Muncunill (encara que jo els considero molt escassos).
b) Els programes d’art emergent a la Soler i Palet.
c) Escola Municipal d’Art al Vapor (Interferències).
- El PAME proporciona unes activitats a les escoles que ajuden a que la formació d’aquestes no només
es dediqui a “matemàtiques i llengües”.
d) Potser si que aquí hauríem d’incloure els festivals de Curtmetratges de Baumann i el de Cinema Gai
i Lèsbic)
- TAC (Terrassa Acció Creativa): b) i d) Tot i ésser una proposta autònoma i independent, gestiona i
organitza tenint espais i recursos del propi Ajuntament o altres entitats com Amics de les Arts i
diversos col·lectius i artistes col·laboradors.
Intenta crear lligams inclouent-hi links d´altres festivals i propostes (Sincronia, festival de vj o Festival
Curtmetratges de la Baumann).
///// PUNTS FEBLES
Falta de transversalitat entre les regidories (hi ha d’haver més voluntat tècnica i política per assolirho).
a) Falta de personal i de recursos econòmics.
Relació pobre entre PAME i Arts Visuals
b) Faltarien nous programes, però que sense recursos no es poden assolir.
c) Hi ha activitats de l’Escola Municipal d’Art que no funcionen i potser hauria d’haver un estudi intern
que esbrinés el per què.
d) Crec que fins ara no s’ha estudiat realment quin tipus de públic és l’egarenc.
- I afegiria que, en general pels quatre punts, els departaments de la ciutat depenen de la persona
que està en aquell moment, no és el sistema el que imposa una manera de treballar si no l’esforç
d’aquells individus que els agrada fer bé les coses.
- Falta de recolzament a aquelles entitats o propostes independents que organitzen i tenen certa
repercussió.

///// AMENACES. ELEMENTS EXTERNS QUE PODEN EMPITJORAR LA SITUACIÓ:
- Falta de voluntat de transversalitat tècnica i política.
- Creació de Bolets: generació d’activitats que no responen a necessitats.
- Potenciació d’artistes foranis i no de locals.
a+b) Que altres estaments de la ciutat prenguin la iniciativa en matèria de cultura sense ser
exactament la seva competència.
a,b) Retall de pressupostos.
c) Canvis de personal i/o polítics.
c) Que d’altres ciutats s’avancin en un nou projecte i els surti bé.
- Pensar que només els esdeveniments multitudinaris són l´unic que la ciutat necessita i creant un
desequilibri a l’hora de recolzar i impulsar altres propostes que necessiten de maduració i injecció
econòmica i divulgativa per arribar a arrelar a la ciutat.
- La focalització de la premsa local en aquests esdeveniments donant l´esquena a d´altres emergents.
- Les activitats gestionades i suportades des del sector privat, a la fi distorsiona qualsevol possible
programació o gestió des de l’administració, en aquest cas l’ajuntament. L’ajuntament té que ser capaç
d’ajudar-se de la empresa privada o associar-se i assessorar a les entitats de com aliar-se amb el sector
privat per arribar on l’ajuntament no pot arribar. (sinèrgies de recursos privat/ajuntament).
///// OPORTUNITATS. ELEMENTS EXTERNS QUE PODEN FACILITAR QUE MILLORI LA SITUACIÓ
- Millores en la transversalitat entre departaments municipals i entre administracions.
- Que les Universitats de disciplines vinculades a les Arts Visuals no s’impliquin en projectes de ciutat
- Que cada agent continuï fent la seva.
a+b+c+d) El futur Consell Municipal de les Arts pot ser l’instrument idoni per tal de generar un equip
de treball fixe i escollit des del concens.
a) Que hi hagi programes de formació a les persones que treballen en els diferents departaments
municipals i relacionar-los entre ells (per això es necessita més personal, no es tracta de que els que
estan hagin de fer més hores).
b,d) Que existeixi un departament a l’ajuntament encarregat exclusivament de la difusió de l’art als
mitjans de comunicació i públic en general (com una mena de departament de “marketing”).
c) Més relació entre PAME i Arts Visuals.
- L´assistència de públics foranis, la inclusió en webs i canals de difusió alternatius, de propostes
anàlogues a altres ciutats.
- Curiosament l’entrada de recursos i capital privat, a més d’una amenaça, ben entesa, és també una
excel·lent oportunitat. L’ajuntament ha de col·laborar, gestionar i assessorar les entitats, col·lectius,
individus de la ciutat perquè logrin els seus objectius i puguin assolir l’èxit en els seus projectes, a
través de xarxes de col·laboració amb l’empresa privada. L’ajuntament, independentment de la
regidoria, ha de servir també de pont entre elles.

ANÀLISIS DELS PROGRAMES EN RELACIÓ A:
a) Accions de suport a la creació i la producció.
b) Accions de suport a la difusió.
c) Accions de suport a la formació.
d) Accions de suport a la creació de públics.

///// PUNTS FORTS
- Processos Oberts: ha estat un bon projecte. Ha creat discurs i qualitat, una marca i una imatge de la
ciutat de cara enfora, la qual beneficia a la ciutat, com també als creadors locals.
- Criteris d’Art.
- Interferències.
d) Aquests programes han arrossegat públic nou encara que en molta poca quantitat.
b) + d) Terrassa Acció Creativa (TAC)
- Criteri, sel·lecció, idees principals.

///// PUNTS FEBLES
Poc públic aconseguit.
Hi ha hagut una problema de comunicació i d’informació de cara al context, com també dins dels
propis departaments de l’ajuntament.
Processos oberts.
La comunicació de Processos Oberts. En l'entorn egarenc.
a,d) No han acabat de quallar en el públic egarenc perquè al meu parer no quedava clar el paper dels
artistes locals i la publicitat no ha sabut arribar als possibles seguidors.
b) La publicitat no era clara.
c) Que no hi ha programes a part d’Interferències (o els desconec).
- Poca continuïtat, i en els casos que existeixi continuïtat sovint es troba a faltar una manca clara
d’objectiu a nivell més abstracte, el saber on es vol anar. Per exemple amb el festival de la BAUMANN:
aquest festival gaudeix d’un excel·lent concepte de festival, però que trobant-se ara en el seu punt de
maduresa i havent demostrat que és un format i tipus de festival que interessa al gran públic,
necessita fer el salt a primera divisió, i no sembla tingui visió de fer-ho. Si no ho fa, el festival
sobreviurà, però queda com un event que es fa per inèrcia, però sense objectius ni missió clara
definida d’on es vol arribar.
-

///// AMENACES. ELEMENTS EXTERNS QUE PODEN EMPITJORAR LA SITUACIÓ
- Els canvis polítics.
- Processos oberts. El fet de tallar-lo en sec sense donar explicacions.
a-d) Retalls de pressupostos i canvis d’interessos polítics.
- Hi ha tendències emergents que se´ns poden escapar per no saber detectar-les o convocar-les
comptant amb elles, amb risc de que no madurin ni tinguin el seu espai.
- Manca d’il·lusió dels col·lectius i entitats que emprenen projectes a la ciutat degut al poc suport
rebut, o a la falta de sintonia amb l’ajuntament.
///// OPORTUNITATS. ELEMENTS EXTERNS QUE PODEN FACILITAR QUE MILLORI LA SITUACIÓ
- Processos oberts / Interferències / TAC / Criteri d’Art: la bona acceptació d’aquests projectes de cara
enfora.
- La riquesa en diferents disciplines pot generar un bon programa.
a) Creació de “tutories” per guiar als artistes (emergents o no) en el seus projectes (amb un procés de
sel·lecció si cal).
b) Mantenir estrets contactes amb municipis de la comarca i de la capital (intercanvi d’artistes,
préstecs d’equips o de personal, etc.).
c) Motivar amb un concurs o beca als estudiants d’art de l’últim curs per començar a obrir-lis les
portes. El premi podria ser cedir-lis una sala per fer la seva primera exposició i editar-li un book.
d) Si es fa cap concurs o beca que sigui obert realment a qualsevol tendència i sempre exigint molta
qualitat en els projectes presentats.
- Una cosa que ens ha funcionat a Amics de les Arts és el POE (portes obertes d’estudis d’art) on en
dues setmanes 140 persones van visitar 9 estudis d’artistes (penseu que hi havia 3 estudis que només
van obrir un dia de les dues setmanes i la resta, menys un, van obrir dos dies a la setmana). És una
manera d’apropar directament l’autor amb “el ciutadà”.
- Existeixen diversos col·lectius i artistes amb ganes de participar, crear i organitzar. S´ha de comptar
amb ells tant a l´hora de crear els programes com per formar-hi part. La gent porta a la gent.
- Que determinades tendències internacionals vagin amb sintonia amb la creació local. O sigui, que en
un determinat moment, el focus ens il·lumini i mostri el que es fa aquí com a punta de llança en alguna
o altra disciplina creativa. Amb la música parlem del so de Colònia, Terrassa té un so? Potser...

ANÀLISIS DELS SERVEIS EN RELACIÓ A:
a) Accions de suport a la creació i la producció.
b) Accions de suport a la difusió.
c) Accions de suport a la formació.
d) Accions de suport a la creació de públics.
///// PUNTS FORTS
- La possibilitat d’un Centre de Creació a Terrassa a les dependències del Servei de Joventut.
- Les ganes de l’ajuntament per poder crear un marc de treball, o això vull pensar.
- Les instal·lacions públiques i privades de gran qüalitat (cine, multimèdia etc....).
a,b) La persona que s’encarrega d’Arts Visuals en l’actualitat (el problema és que només és una).
- Casa Baumann en favor del joves.
c) Escola d’Art Municipal, d’Art Escèniques, ESCAC i Guia d’activitats del PAME.
d) Desconec si hi ha cap.
c) Les Escoles i l´entorn universitari.
a, b i c) Espai BIT2 i propostes del Consell de Joventut.
a i b) Departament d´Arts Visuals.
b i d) Cinema Catalunya i Amics de les Arts.
a) Som una ciutat gran, en teoria amb un volum important de serveis a disposició de la societat, i per
extensió del creador i dels col·lectius/entitats que vulguin fer coses a la ciutat.
a) Som la ciutat núm. 27 al ranking de població a Espanya, just per davant de Pamplona, i sabeu que
som la 4a ciutat més poblada de Catalunya? Ja ho sé que estem eclipsats en gran part per Barcelona a
nivell mediàtic, però a nivell de serveis, podem disfrutar d’un excel·lent nivell de serveis, hem de
saber orientar-los i utilitzar-los.
///// PUNTS FEBLES
- La possible desvinculació d’aquest centre amb el teixit artístic de la ciutat per la suposada llunyania
institucional.
- La possible desvinculació d’aquest centre amb el teixit universitari de la ciutat per indiferència.
- Els límits que el propi espai dispensa.
- No tenir un centre de pensament contemporani i pensar que no el necessitem.
- El cost que suposa sense beneficis un centre d'aquestes característiques.
a,b) Falta personal en el Departament d’Arts Visuals.
c) Sembla que no hi hagi prou coneixença de la tasca dels centres educatius relacionats amb l’art a la
ciutat.
d) No se li dóna gaire importància al tipus de públic que podria tenir la ciutat.
- Manca de centre fisic de producció o manca de centre neuràlgic de pensament i activitat artística
contemporània reconeixible. (Departament d´Arts Visuals existeix i no existeix).
- Manca de web atractiva i independent de fàcil accés que doni info dels serveis existents.
- Existeix bústia de reclamacions i propostes?
- Manca d’aprofitament dels serveis disponibles.
- Manca d’espai de creació/producció.
- Els serveis de difusió i comunicació són en ocasions incomplerts i en ocasions no connecten amb les
necessitats reals.
///// AMENACES. ELEMENTS EXTERNS QUE PODEN EMPITJORAR LA SITUACIÓ.
- Que no es faci.
- Que no es pugui gestionar còmodament.
- El pensament global de que Terrassa pot fer servir d'altres centres d'arreu de Catalunya sense pensar
que són els propis centres que generen diàleg en el seu context.
a,b) Que els artistes bons locals marxin a la capital o a altres ciutats.
c) El retall de pressupost que es xiuxiueja que hi haurà a educació per part de la Generalitat per l’any
vinent.
d) Que ciutats de les rodalies s’avancin amb projectes nous.
- Els centres de producció són a Barcelona. Es té la idea de que aquí no els necessitem. Un centre
d´aquestes caraterítiques pot ser el motor de molts moviments i tendències.
- El Departament d’Arts Visuals compta amb poc personal.

- La gent tendeix a utilitzar i cada cop més els serveis formatius i de creació de Barcelona.
///// OPORTUNITATS. ELEMENTS EXTERNS QUE PODEN FACILITAR QUE MILLORI LA SITUACIÓ
- La implicació dels artistes locals i dels i les joves.
- El recolzament i la coordinació amb altres departaments.
- El recolzament d’altres administracions.
- El volum d'estudiants de la ciutat podria fer que aquests serveis tinguessin més utilitat de la
imaginada.
a,b) Una oficina visible al públic d’Arts Visuals.
c) Potser s’hauria de donar més a conèixer la tasca dels centres de formació relacionats amb l’art que
hi ha a la ciutat.
d) Potser podria relacionar-ho amb allò de fer com un departament de marketing.
- Aprofitament de models de gestió dels serveis adaptable en part a les característiques de la ciutat.

ANÀLISIS DE LES COMUNICACIÓ I INTERLOCUCIÓ AMB EL CONTEXT EN RELACIÓ:
a) Accions de suport a la creació i la producció.
b) Accions de suport a la difusió.
c) Accions de suport a la formació.
d) Accions de suport a la creació de públics.

///// PUNTS FORTS
- Hi ha bons dissenyadors i publicistes gràfics i bones campanyes.
- La forma de treballar la comunicació del Festival de Curtmetratges.
- Alguns terrassencs estan treballant en les més creatives agències de publicitat i disseny de
Catalunya, de segur que estarien encantats d'ajudar i assesorar per trobar les millors vies de
comunicació.
a) La diversitat d’artistes a Terrassa.
b) Sembla que la Regidoria de Cultura amb el ‘Punt de partida’ està començant un nova via de
comunicació.
c) El PAME intenta arribar a totes les escoles de la ciutat, sense deixar de banda les escoles dels
afores i escoles d’educació especial.
d) Hi ha molta gent a Terrassa que li agrada l’art.
b i d) L´existència de webs de festivals (Baumann) que funcionen és un bon camp a tenir en compte
per crear links i banners, així com fer ús de les webs d´artistes que poden servir de plataformes
divulgatives entre els seus creant un nexe d´intercanvi i benefici divulgatiu.
- Terrassa és perfectament capaç de fer servir els seus propis creatius i recursos per crear un canal
atractiu de comunicació i interlocució.
c) Actualment existeixen recursos que ja s´utilitzen amb aquestes finalitats (banderoles promocionant
formació professional, també poden promocionar la formació artística donant-li una visió de futur
garantit).
- Alt nivell d’evolució de nous projectes.
- Bon nombre de públic interessat en les activitats i, sobretot, vivim en una ciutat molt gran, podem
arribar a generar interès, trobant els canals de comunicació correctes i els continguts adequats.
///// PUNTS FEBLES
- La web municipal.
- Pensar massa en les webs.
- No tenir sistemes propis de comunicació, com una web pròpia, o un lloc on trobar-ho tot de forma
ràpida i atractiva.
a,b,d) Un web d’Arts Visuals, encara que hagi d’estar vinculada a la de l’ajuntament, més atractiva.
Només existeix un tipus de diari i una tv a Terrassa i, amb tots els respectes i amb molt de “carinyo”
que els hi tinc, haig de dir que els falta molt per arribar a ser una plataforma de llançament per a la
cultura egarenca. També està e-newsterrassa, però no té gaires adictes i tampoc una informació
detallada d’art.

c) Hauria de sortir més en els mitjans de comunicació els programes que fan als centres d’educació en
matèria d’art (local i provincial).
c i d) Sobresaturació de follets, díptics, anuncis. Manca d´impacte i estètica a l´hora d´arribar a la
gent. Sobresaturació en certs espais i manca en d´altres de més fluxe assistencial.
- Es comunica per inèrcia, perquè s’ha de comunicar.
- Existeix una manca de comunicació clara inclús a nivell intern entre regidories. Amb un intercanvi de
díptics no n’hi ha prou.
- A nivell general, la gent que viu a Terrassa no té ni idea del que programa l’ajuntament. Els que ho
coneixen són una minoria que estan habituats als seus canals de comunicació, ja sigui perquè viuen
més al centre, o perquè són part implicada, o interessats per l’art. Resumint-ho: amb les polítiques de
comunicació actuals no sortirem del perfil de gent que tenim actualment que assisteix a les activitats
realitzades des de l’ajuntament.
///// AMENACES. ELEMENTS EXTERNS QUE PODEN EMPITJORAR LA SITUACIÓ.
- L’excés d’activitats que deriva en un excés d’informació.
- El poc interès inicial de la pròpia ciutat en matèria d'art contemporani.
- La centralització a Barcelona dels projectes més interessants.
a,b) Creure que com hi ha poc públic interessat en l’art contemporani a la ciutat, no es faci un esforç
polític perquè això pugui canviar.
c) El poc interès dels mateixos estudiants per prendre’s la seva feina seriosament.
d) La centralització de Barcelona i altres ciutats que s’estan avançant. (Ho torno a repetir, però és que
tinc la sensació de com quan Terrassa no tenia res per oferir en matèria d’oci a la ciutat i tothom
marxava a Sabadell perquè realment van fer una aposta per atraure públic).
- Sobresaturació d´informació, informació dispersa.
- En un món saturat d’informació, no n’hi ha prou amb fer soroll, has de fer el soroll indicat al lloc
indicat i amb el volum indicat. Imprimint díptics i posant-los als centres cívics i espais municipals o
dels barris no anem enlloc a dia d’avui.
///// OPORTUNITATS. ELEMENTS EXTERNS QUE PODEN FACILITAR QUE MILLORI LA SITUACIÓ
- Amb la creació una plataforma d’artistes organitzada, es podria crear una espècie de revista, agenda
d’arts visuals.
- A la vegada, la creació d’aquesta revista afavoriria que la gent s’anés aglutinant.
- Posar anuncis al Cinema Catalunya.
a-d) La revista artística seria ideal, però també podria haver un canvi seriós en el Diario de Terrassa i
apostar fortament per un departament de cultura amb qualitat.
- Gestió de determinats espais públics per empreses de comunicació o premsa privades que saben molt
millor com acostar-se i arribar al públic desitjat. Aquestes empreses poden ser inclús de Terrassa.
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PUNT DE PARTIDA
Taula de treball

Punt de partida és un procés de treball que respon a l’encàrrec de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Terrassa per obrir un procés de reflexió al voltant de la programació d’Arts Visuals i la seva interrelació
amb el territori.
El procés de treball és conduït per Sinapsis (Cristian Añó + Lídia Dalmau)
+ Informació: 93 783 27 11 / www.terrassa.cat/artsvisuals / puntdepartida@terrassa.cat
5a sessió : 16 .05.08 / 19h – 21: 30h / C a sa B a u ma n n

Punt de Partida és una Taula de treball constituïda per diferents persones del context de Terrassa vinculades a
les Arts Visuals i al món de la Cultura en general. Està estructurada en 7 sessions de treball, de les quals
s’aniran penjant els resums a la web de l’Ajuntament (www.terrassa.cat/artsvisuals).
Aquest document correspon al resum de la cinquena sessió de treball. L’objectiu al fer públic les actes-resums
d’aquestes sessions és compartir els temes que es tracten i obrir un espai a la participació per part de altres
persones que puguin llegir aquest document. Tal com s’apunta a la capçalera d’aquest butlletí podeu enviar
les vostres opinions a l’adreça puntdepartida@terrassa.cat

1.
En aquesta 5a sessió treballem a partir d’un document anomenat MAPA D’ACCIONS que ha
preparat Sinapsis. Aquest document planteja un ventall de possibles línies d’accions i estratègies
que es poden arribar a desenvolupar des d’un Ajuntament per tal de recolzar i potenciar la creació,
les arts visuals i la seva difusió. Part d’aquestes accions són propostes dels mateixos membres de la
taula de treball i que s’han anat recollint al llarg d’anteriors sessions, altres són aportacions que han
fet les persones que Sinapsis ha anat entrevistant durant tot aquest procés de treball, així com
també es recullen experiències ja desenvolupades en el territori nacional.
L’objectiu de la sessió és dur a terme un exercici d’anàlisi crítica que permeti sospesar des de
diferents perspectives quines accions serien les més adients per desenvolupar en el marc de la
realitat socio-cultural de Terrassa alhora que proposar-ne de noves.

2.
A continuació adjuntem el document MAPA D’ACCIONS a partir del qual vam treballar.
Nota: en la propera sessió de treball acabarem de treballar aquest document, per la qual cosa en el
resum de la 6a sessió que tindrà lloc properament, apuntarem les aportacions recollides per part de
tots els membres de la taula.

MAPA D’ACCIONS
1. Accions de suport al context artístic.
1.1 Programa de comunicació amb el context artístic. Clara comunicació dels serveis que s’ofereixen. Difusió en
sessions específiques. Fulletó generalitat. Informació als diferents agents que poden donar informació a la ciutat.
1.2 Programa de foment de la participació i implicació.
1.3 Programa de suport a la creació i als creadors.
1.4 Programa de suport a la crítica i recerca.
1.5 Programa de suport a gestors i agents productors.
1.6 Programa de suport a entitats i plataformes aglutinadores.
1.7 Programa de suport a la indústria cultural.

2. Accions de suport a la creació de públics.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Programa
Programa
Programa
Programa
Programa

de
de
de
de
de

comunicació amb el context
difusió expositiva.
formació de públics.
treball amb escoles i instituts.
projectes participatius.

3. Accions de suport a la formació.
4. Línies de treball transversal i participatiu.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

En
En
En
En
En
En
En

relació al Departament de Joventut
relació a Patrimoni
relació al Departament d’Educació
relació al Departament de Recerca i Innovació. Ciutat del Coneixement.
relació a Regidoria de la Dona.
Relació al propi Departament de Cultura
relació a altres territoris

1. ACCIONS DE SUPORT AL CONTEXT ARTÍSTIC
Recomanacions:
Oferir un canal clar i definit que es plantegi sempre igual (fer públics uns procediments i els seus criteris i respectar-los).
Accions:
1.1

Programa de comunicació amb el context artístic. Clara comunicació dels serveis que s’ofereixen.
Difusió en sessions específiques. Fulletó general. Informació als diferents agents que poden donar
informació a la ciutat.

•

Taulell d’informació de l’IMCET

•

Casa Bauman

•

Escola d’Art

•

010

•

PAME

•

CITEM

•

ESCAC

•

Escola Universitària de Fotografia

•
1.2

etc.

Programa de foment de la participació i implicació.
•

Consell Municipal de l’Ajuntament (crear comisió de programes, qui s’na de formar part?).

•

Convocar reunions periòdiques amb agents, entitats i altres departaments per tal de presentar les línies de
treball, els programes i les accions.

•

Consolidar espais de debat. Generar-los en participació a amb altres entitats i departaments.

•

Crear una base de dades de creadors.

•

Creació d’una bústia de reclamacions i propostes.

•

Crear una revista de creació contemporània a terrassa que ajudi a aglutinar als creadors de terrassa, en la
que hi hagin petits articles… Que la revista, a la vegada, afavoreixi la creació de xarxa.

1.3

Programa de suport a la creació i als creadors.
•

Vetllar per la professionalització.

•

Recursos per la producció (utilitzant els recursos existents a la ciutat).

•

Beques / ajuts.

•

Premis.

•

Gestió o cessió de recursos tècnics. Constituir un catàleg-base de dades d’aquests recursos.

•

Difusió (coordinació d’espais alternatius/informals disponibles).

•

Encàrrec de projectes. Treballar fent la intermediació per involucrar als artistes en projectes deslocalitzats.
Pactar amb Educació o altres entitats o espais.

•

Formació / tutories. També xerrades, taules rodones, cursos…

•

Informació (informació sobre legislació, etc).

•

Rearticulació-socialització.

•

Assessorament / mediació (per presentar-se a una subvenció, per plantejar un projecte, fer muntar una
plataforma, etc).

•

Fer una Oficina de Suport a la Creació.

•

Centre de producció / Beques en residència (potser no cal que hi hagi un centre de producció per dur-les a
terme).

1.4

Programa de suport a la crítica i recerca.
•

Estratègia de comunicació amb el context artístic.

•

Vetllar per la professionalització.

•

Beques.

•

Premis.

•

Difusió

1.5

Programa de suport a gestors i agents productors.

1.6

Programa de suport a entitats i plataformes aglutinadores.
•

Trobades d’entitats, plataformes i agents de Terrassa i d’altres indrets per presentar els seus projectes,
intercanvi…

1.7

Programa de suport a la indústria cultural.

2. ACCIONS DE SUPORT A LA CREACIÓ DE PÚBLICS
2.1

Programa de comunicació amb el context
•

Creació d’una marca clara que transmeti amb precisió una imatge identificativa (actualment ja hi ha la
marca ‘Terrassa Arts Visuals’? o Creació Contemporània? = vinculació de les arts visuals al teatre, dansa,
noves tecnologies, arquitectura…).

•

Creació d’una difusió-pedagògica (no només de les activitats sinó dels objectius i la importància del paper de
les pràctiques artístiques) i dels programes que es fan des del programa d’arts visuals.

•

Difondre de manera clara els serveis que s’ofereixen. Posar-ho en relació amb Joventut, centres cívics, etc.

•

Convocar concurs per dissenyar la imatge.

•

Inventariar i fer un catàleg de les activitats que es duen a terme actualment a la ciutat.

•

Pensar en poder crear un espai pel Canal Terrassa (TV) ambla voluntat de fer difusió de la creació
contemporània a Terrassa (aquests espais (editats en dvd), a la vegada podrien ser una eina educativa per a
les escoles).

•

Creació d’una pàgina web pròpia d’Arts Visuals / Creació Contemporània.

•

Crear una revista de creació contemporània a terrassa que ajudi a aglutinar als creadors de terrassa, en la
que hi hagin petits articles… Que la revista, a la vegada, afavoreixi crear xarxa.

•
2.2

Millorar la visibilització / senyalètica dels espais expositius.

Programa de difusió expositiva.
•

Definir continguts i tipus de gestió (línies de treball: amateur, professional, cultura, art…).

•

Optimitzar i/o repensar actuals espais d’exhibició.

•

Espais habituals. Sala Muncunill, Casa Soler i Palet.
(Es podria pensar amb la possibilitat de dividir la Sala Muncunill en 3 espais?).

•

En el marc del programa de descentralització de cultura a prop (aprofitar per recollir in-puts per adaptar la
programació).

2.3

•

Itinerància/adaptació en el propi territori.

•

Fer jornades de tallers oberts.

Programa de formació de públics.
•

Programa de cursos/tallers al voltant de l’art i el pensament contemporanis pensats per realitzar en
àmbits/espais específics. Ja sigui d’acompanyament a una exposició o bé com una proposta que s’ofereix a
determinats contextos.

•
2.4

Coordinar-se amb les escoles d’adults (quantes hi ha? qui les gestiona?)

Programa de treball amb escoles i instituts.
•

Formació de mestres. (en col·laboració amb el PAME). Treballar per trobar un enllaç actiu en cada escola
que signifiqui el motor de la participació de l’escola.

•

Crear activitats estables (activitats, visites i recursos pedagògics).

•

Projectes específics per realitzar en el marc de crèdits lliures.

•

Programa d’artistes residents ofert a les escoles.

•

Participació en projectes d’àmbit ciutat.

•

Treballar en relació amb els Plans Educatius de Ciutat o els Plans d’Entorn.

•

Pensar en la possibilitat d’instaurar un premi/subvenció per projectes de cultura creativa contemporània
realitzada per escoles (definir en les bases criteris molt clars).

•

Crear Crèdits de síntesis d’art contemporani/creació contemporània per les escoles.

2.5

Programa de projectes participatius.
•

Creació d’implicacions i complicitats a partir de re-articular el territori. Empoderament dels participants.
Treballar per donar visibilitat i generar representacions del territori.

3. ACCIONS DE SUPORT A LA FORMACIÓ
En aquest apartat caldria estar d’acord amb l’Escola d’Art, la qual sembla haver enfilat una direcció allunyada de la creació
contemporània més innovadora.

•

Accions de formació als artistes: es poden plantejar a realitzar des d’espais més informals i en format tipus
seminari o tallers. Treballar sota demanda. Potser caldria definir algunes línies de treball ja.

•

Programa de formació-contracte mitjançant el qual l’artista se’l forma per capacitar-lo per dur a terme, per
exemple, un projecte dins uns escola, o en el marc d’una acció en un context social…

4. LÍNIES DE TREBALL TRANSVERSAL I PARTICIPATIU
4.1

En relació al Departament de Joventut
•

Definició dels objectius del futur centre de producció en relació al conjunt de la programació del
Departament d’Arts Visuals

•

Definir conjuntament les estratègies de treball i els conceptes de emergència, art jove en relació a les
accions de difusió i suport a la creació. Alguns aspectes de formació per a joves o adolescents en el marc
dels instituts, però també en el marc d’espais informals com casals, centres cívics, espai Bit2…

4.2

4.3

En relació a patrimoni
•

Articular una lectura històrica de la creació artística a Terrassa

•

Museu

•

Col·lecció

•

Recerca Històrica

•

Exposicions divulgadores

•

Publicacions.

En relació al Departament d’Educació
•

Plantejar un objectiu educatiu en termes de ciutat. Implicar a la Regidoria d’Ensenyament. Implicar al PAME
en assolir l’objectiu de que es difonguin els llenguatges contemporanis a la comunitat educativa i població
escolar. Pensar un pla per assegurar que com a mínim una vegada per cicle els alumnes vinguin a veure una
exposició d’art contemporani. Difondre els llenguatges contemporanis. Recalcar aquells llenguatges que són
menys complaents. Donar visibilitat a punts de vista menys generalitzats. Donar eines per entendre que tots
som creadors en potència. Que tots podem construir una visió sobre quelcom.

•

Treballar en el marc dels PEC i les comunitats d’aprenentatge per introduir processos i pràctiques artístiques
en el marc de les seves metodologies habituals.

•
4.4

Crear Crèdits de síntesis d’art contemporani/creació contemporània per les escoles.

En relació al Departament de Recerca i Innovació. Ciutat del Coneixement.
•

Explorar les possibilitats d’exposar en els espais de les universitats.

•

Aprofitar recursos de cara a poder oferir-los a als artistes i a les entitats o plataformes.

•

Articular un millor sistema de difusió en el marc dels propis circuits de les universitats, tant per a les accions
de suport a la creació, com a la difusió.

4.5

•

Pensar activitats específiques per a realitzar en les universitats

•

Explorar un marc de treball dels artistes en relació a altres disciplines (tipus Disonancias).

En relació a la Regidoria de la Dona.
•

Instaurar un premi o una convocatòria de projectes artístics de recerca en relació a qüestions de gènere i
Terrassa.

4.6

En Relació al propi Departament de Cultura.
•

Treballar els nous llenguatges de manera coordinada amb altres membres del Departament. Seria possible?
Tindria sentit? (com involucrar a Teatre, Dansa, Música?).

•

Pensar projectes conjunts.

•

Fer algunes sessions formatives als treballadors del departament al voltant dels objectius de les polítiques
culturals vinculades a les arts visuals.

•

Treballar en relació a les biblioteques. Proposar a tenir un fons especialitzat en art i pensament
contemporani. Guia de lectura i acompanyament a les exposicions.

•

Treballar coordinadament amb el programa de cultura mes a prop.

•

En relació amb Urbanisme:
Escultures públiques. Intervenció a les façanes?
Art públic?
Hi ha arquitectura contemporània a Terrassa?

•

Relació amb turisme. Mirar què hi ha contemplat al voltant de la cultura contemporània a Terrassa.

•

Cal treballar amb els mitjans de comunicació. Sobretot la televisió. Potser es poden generar documentals
sobre artistes ja consolidats de Terrassa.

4.7

En relació a altres territoris
•

Mantenir estrets contactes amb els municipis de la comarca.

Tema pressupostos (transparència).
Realitzar un estudi de públics?
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PUNT DE PARTIDA
Taula de treball

Punt de partida és un procés de treball que respon a l’encàrrec de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Terrassa per obrir un procés de reflexió al voltant de la programació d’Arts Visuals i la seva interrelació
amb el territori.
El procés de treball és conduït per Sinapsis (Cristian Añó + Lídia Dalmau)
+ Informació: 93 783 27 11 / www.terrassa.cat/artsvisuals / puntdepartida@terrassa.cat
6a sessió : 10 .06.08 / 19h – 21: 30h / IM C ET

Punt de Partida és una Taula de treball constituïda per diferents persones del context de Terrassa vinculades a
les Arts Visuals i al món de la Cultura en general. Està estructurada en 7 sessions de treball, de les quals
s’aniran penjant els resums a la web de l’Ajuntament (www.terrassa.cat/artsvisuals).
Aquest document correspon al resum de la cinquena sessió de treball. L’objectiu al fer públic les actes-resums
d’aquestes sessions és compartir els temes que es tracten i obrir un espai a la participació per part de altres
persones que puguin llegir aquest document. Tal com s’apunta a la capçalera d’aquest butlletí podeu enviar
les vostres opinions a l’adreça puntdepartida@terrassa.cat

1.
En aquesta 6a sessió continuem treballant a partir del document anomenat MAPA D’ACCIONS,
però havent-hi bolcat les diferents aportacions i opinions emeses pels participants de la taula en
l’anterior sessió. Tal i com havíem explicat, aquest document planteja un ventall de possibles línies
d’accions i estratègies que es poden arribar a desenvolupar des d’un Ajuntament per tal de recolzar
i potenciar la creació, les arts visuals i la seva difusió. Part d’aquestes accions són propostes dels
mateixos membres de la taula de treball i que s’han anat recollint al llarg d’anteriors sessions, altres
són aportacions que han fet les persones que Sinapsis han anat entrevistant durant tot aquest
procés de treball, així com també es recullen experiències ja desenvolupades en el territori nacional.
L’objectiu de la sessió és continuar duent a terme un exercici d’anàlisi crítica que permeti sospesar
des de diferents perspectives quines accions serien les més adients per desenvolupar en el marc de
la realitat socio-cultural de Terrassa alhora que proposar-ne de noves. És el pas previ per arribar a
concretar les accions i començar a establir un ordre de prioritats.

2.
A continuació fem el resum dels ítems que van despertar més opinions i debat per part dels
membres de la taula en relació a aquesta segona fase de treball amb el document MAPA
D’ACCIONS:

1. Accions de suport al context artístic.
1.1

Programa de comunicació amb el context artístic. Clara comunicació dels serveis que s’ofereixen. Difusió en sessions
específiques. Fulletó general. Informació als diferents agents que poden donar informació a la ciutat.
Queda palès en la taula que una de les accions prioritàries ha de ser la de millorar la comunicació dels serveis que
s’ofereixen al conjunt de la comunitat cultural. Es senyalen els diferents punts d’informació existents a la ciutat i si és
el cas es comenta el seu funcionament i millores a fer. Es reprèn la idea de poder crear una ‘oficina’ per la comunitat
artística des d’on atendre aquest objectiu, entre d’altres. A més a més, Sinapsis comenta que s’ha entrevistat amb la
Carme Valenciano (Cap de Programes i Administració de Societat del Coneixement de l’ajuntament) i que s’han vist
possibilitats de treballar conjuntament per la millora de la difusió i relació amb el campus universitari.
La proposta d’editar un fulletó general es considera positiva, tot i no tenir clar que ara per ara sigui una prioritat. Es
comenta però, que en un futur es poden tenir en compte les capacitats de les TIC, youtube, facebook, myspace…

1.2

Programa de foment de la participació i implicació.
En aquest apartat es puntualitza que la idea de convocar reunions periòdiques, fins i tot algun espai de debat amb
agents, entitats i altres departaments del propi ajuntament per tal de presentar les línies de treball, els programes i
les accions, té per objectiu el fet d’assegurar una bona comunicació de la informació. Si bé es manifesta que pot ser
un tema complex per l’esforç que requereix per part d’aquests agents, sí que es tractaria d’interpretar-ho com una
qüestió d’actitud, una manera de fer, quelcom per tenir-ho present de manera sistematitzada.
En aquest apartat també hi tenen cabuda comentaris sobre el futur Consell Municipal de les Arts impulsat per
l’ajuntament. Queda de manifest que hi ha expectatives generades sobre aquest consell, però que és important que
s’expliqui de manera transparent quina és la seva funció i qui i com es triaran els membres del mateix.

1.3

Programa de suport a la creació i als creadors.
S’entén que aquest programa té un paper important a l’hora de vetllar per la professionalització dels creadors. Sense
cap dubte es comenta que ha de ser la manera habitual de fer de l’ajuntament envers als creadors.
El següent punt que es debat és el de considerar la creació d’una xarxa d’espais i recursos tècnics existents a la
ciutat (que n’hi ha molts) com una mesura més i eficaç (i sense grans despeses) per afavorir el suport a la producció.
Caldria conèixer i contactar els diferents responsables d’aquests recursos i veure la viabilitat de la proposta.
La creació d’una ‘oficina’ de suport a la creació és una idea que es considera molt positiva però hi ha discrepàncies
de si ha de ser a curt o llarg termini.
L’altre acció proposada i segurament una de les prioritàries és la de crear un sistema de beques o ajuts a la
producció. Ara bé, caldria pensar a qui van dirigides, quines serien les bases i quins criteris s’aplicarien, qui ho
conceptualitzaria, qui efectuaria la selecció, etc.

1.6 Programa de suport a entitats i plataformes aglutinadores.
Es comenta que és un programa que serà molt ben rebut pel sector artístic de la ciutat i que pot respondre a una de
les demandes que des de fa temps estan reclamant a l’ajuntament.
Entre d’altres propostes, es posa èmfasis en la necessitat de regular un sistema clar i transparent de subvencions i
ajuts econòmics anuals. També es planteja la possibilitat d’encarregar projectes al propi context des de l’administració
local i que aquesta continuï i reforci la tasca d’orientació i assessorament als artistes i agents locals que ho sol·licitin.
Durant la conversa mantinguda a la taula entorn a aquest punt es detecta que hi ha un important desconeixement de
les tasques que du a terme el departament d’arts visuals de l’ajuntament en relació als objectius d’aquest programa.
Es torna a remetre a la necessitat de comunicar millor els serveis que s’ofereixen des de l’administració.
1.7 Programa de suport a la indústria cultural.
Es considera un programa no prioritari. De totes maneres es comenta que a Terrassa no es pot considerar que hi hagi
una ‘indústria cultural’.

2. Accions de suport a la creació de públics.
2.1 Programa de comunicació amb el context
Una de les accions més recolzades pel conjunt de la taula és la de crear una ‘marca’ clara que transmeti amb
precisió una imatge identificativa tipus ‘Terrassa Arts Visuals’ o ‘Creació Contemporània’ i que es vinculi a altres
àrees de la Regidoria de Cultura. Es tractaria, per exemple, de dissenyar un logotip que estigués present en tots
aquells elements gràfics relacionats amb les activitats culturals vinculades a la creació contemporània, a la
innovació. Es creu que podria ser una de les accions a dur a terme a curt termini. Una estratègia més per afavorir
un dels altres aspectes que es comenta que cal millorar: l’elaboració d’una difusió amb un caire més pedagògic,
no només a l’hora d’explicar les activitats, sinó també els seus objectius i la importància de que es programin
aquest tipus de pràctiques artístiques més innovadores.
Un altre aspecte que cal potenciar a curt o mitjà termini segons la taula és la visibilització i senyalètica dels espais
expositius de la ciutat (per exemple, en quan a les banderoles de la Sala Muncunill o sobretot de la Sala Soler i
Palet totalment desapercebuda).

2.2 Programa de difusió expositiva.
Un dels punts forts i prioritaris que es creu que l’ajuntament hauria de millorar és la de definir la identitat de cada
espai expositiu. Després caldria explicar de manera més pedagògica i transparent quins són els criteris i objectius
que regulen l’ús i accés a aquests espais.
2.3 Programa de formació de públics.
S’està d’acord amb les accions apuntades al Mapa d’Accions en aquest apartat (mirar resum 5a sessió). Queda de
manifest però, que cal millorar el desenvolupament d’estratègies per a la creació de públics. També es comenta
que el propi sector artístic ha de prendre més consciència de la importància d’aquesta acció.
2.4 Programa de treball amb escoles i instituts.
Entre d’altres accions destacarien aquelles que potenciïn un treball transversal amb la Regidoria d’Educació a
l’hora d’activar la formació de mestres en matèria de creació contemporània i la de crear activitats estables per a
les escoles. Una idea ben valorada és la de dur a terme un programa d’artistes residents als centres escolars.
Es veuen dificultats però, a l’hora de resoldre qui desenvoluparia i coordinaria aquesta tasca, també a nivell
pressupostari. Per tant, no és quelcom que es pugui assolir a curt termini, però sí anar treballant de manera
continuada a llarg termini.
2.5 Programa de projectes participatius.
S’està d’acord amb les accions apuntades al Mapa d’Accions en aquest apartat (mirar resum 5a sessió). Queda de
manifest però, que cal fomentar la participació i practicar l’empoderament dels participants en alguns projectes.

3. Accions de suport a la formació.

S’està d’acord amb les accions apuntades al Mapa d’Accions en aquest apartat (mirar resum 5a sessió).

4. Línies de treball transversal i participatiu.
4.1 En relació al Departament de Joventut
S’està d’acord amb les accions apuntades al Mapa d’Accions en aquest apartat (mirar resum 5a sessió). Sí que es
desperta l’interès pel futur Espai de Creació que s’està impulsant des d’aquest departament.
4.2 En relació a Patrimoni
S’està d’acord amb les accions apuntades al Mapa d’Accions en aquest apartat (mirar resum 5a sessió).
4.3 En relació al Departament d’Educació
S’està d’acord amb les accions apuntades al Mapa d’Accions en aquest apartat (mirar resum 5a sessió).
4.4 En relació al Departament de Recerca i Innovació. Ciutat del Coneixement.
Sinapsis torna a comentar que s’ha entrevistat amb la Carme Valenciano (Cap de Programes i Administració de
Societat del Coneixement de l’ajuntament) i que s’han vist possibilitats de treballar conjuntament per la millora de
la difusió i relació amb el campus universitari.
4.5 En relació a Regidoria de la Dona.
S’està d’acord amb les accions apuntades al Mapa d’Accions en aquest apartat (mirar resum 5a sessió).
4.6 En Relació al propi Departament de Cultura
S’està d’acord amb les accions apuntades al Mapa d’Accions en aquest apartat (mirar resum 5a sessió).
4.7 En relació a altres territoris
S’està d’acord amb les accions apuntades al Mapa d’Accions en aquest apartat (mirar resum 5a sessió). Es
comenta que el fet de potenciar el contacte amb els municipis de la comarca també afavoriria el flux de públics.
No seria però, una acció prioritària.

3.
En tercer lloc repartim una proposta d’índex del futur document final que resultarà del procés
de treball dut a terme a Punt de Partida. Es tracta d’anar donant ordre i forma als diferents
continguts treballats durant el procés.

La proposta d’índex és el següent:
Índex.
Descripció del procés. Objectius i metodologia.
En aquest apartat cal explicar quin és l’encàrrec i com el plantegem i perquè el plantegem d’aquesta manera. Hem
de fer present també el nostre plantejament.

Part 1 Diagnosis
Descripció del context cultural de la ciutat de Terrassa
Llistat de aquelles activitats i entitats i espais i institucions que conformen el marc de lectura de les accions d’arts
visuals. Potser seria interessant poder generar una comparació en termes de competència cultural

Mapa d’entrevistats.
El mapa d’entrevistes ha de poder mostrar-nos una imatge del conjunt dels entrevistats que tingui en compte
categories generacionals. Classificació en relació al món de l’art. ( amateur, professionals, semi professional,
consolidat, emergent,) galerista, comisari, crític. Classificació en quan a estils.

Buidatge de les entrevistes
El buidatge hauria de buscar una mica els conceptes o les idees més recurrents o aquelles intressant i poder
ponderar-les en funció de si l’ha dit o no molta gent i alhora vincular-ho a les classificacions que hem fet amb
anteririoritat

Conclusions
Formular-ho gràficament de manera que permeti visualitzar les diferents línies de tensió

Descripció de les accions realitzades des del departament d’Arts Visuals.
Memòria del que s’ha realitzat en els últims anys.

Posició respecte al altres departaments de la Regidoria de Cultura
Procés de treball amb la Taula de Treball
En aquest apartat es descriuen les sessions que s’han dut a terme i és remet als resums que estan disponibles en
l’annex

Anàlisis Dafo realitzat des de la Taula

Part 2 Proposta
Introducció
Justificacions basades en el diagnòstic previ que ajuden a ubicar la proposta i a delimitar les necessitats a les que ha de
respondre les propostes

Marc teòric i objectius.
Els objectius s’han de plantejar en relació a :
•
•
•
•
•

El context cultural de terrassa. Els aspectes a treballar segons anàlisi realitzat.
El Pla de mandat i alguns elements que es proposen a l’Agenda 21.
Els aspectes a treballar segons la anàlisi realitzada de la programació d’arts visuals.
Les quatre potes de tota programació d’Arts Visuals: creació i producció, difusió i formació.
Objectius vinculats a la pràctica crítica i artística. La necessitat de que des de l’art es generi un espai obert de
discussió i debat de les qüestions d’interès públic.

Aspectes metodològics a tenir en compte
•
•
•

En aquest apartat es vol posar èmfasi en la necessitat del treball transversal - com s’articula el treball amb altres
agents i o departaments
Com s’articula una bons principis de transparència, objectivitat i equitat.
Bones pràctiques de la comunicació i interlocució.

Programes i accions
Cada programa haurà de tenir associat un conjunt de criteris i accions a realitzar així com hauran de donar compte de
a qui van dirigides les accions.
Cada acció està directament relacionada amb les diferents Dafos realitzades així com amb els objectius que es
plantegen i als quatre programes clàssics.
•
•
•
•

Suport a la creació i la producció
Suport a la difusió d’art contemporani.
Suport a la formació
Suport a la creació de públics.

•

S’ha de tenir en compte que les accions poden estar relacionades amb la millora de:
o Infrastructures
o Organització
o Serveis
o Programes
o Comunicació i interlocució amb el context. Treball en xarxa. Pla de comunicació

Les accions es plantegen també en relació a terminis, indicadors i mecanismes de seguiment per cada programa i
cada acció.
Les accions es presenten d’acord a la seva viabilitat en funció de la despesa econòmica i de recursos humans que son
necessaris per la seva implementació.

Recomanacions
Les recomanacions recullen aportacions que s’escapen del marc estricte de l’enunciat de “suport a la creació emergent”
però que senyalen aspectes a atenir en compte per poder desenvolupar amb garanties les diferents mesures proposades
en aquest document.

4.
Finalment se’ls demana que abans de la propera sessió enviïn via correu electrònic quines 10
accions de les apuntades fins ara començarien a dur a terme de manera prioritària.
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PUNT DE PARTIDA
Taula de treball

Punt de partida és un procés de treball que respon a l’encàrrec de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Terrassa per obrir un procés de reflexió al voltant de la programació d’Arts Visuals i la seva interrelació
amb el territori.
El procés de treball és conduït per Sinapsis (Cristian Añó + Lídia Dalmau)
+ Informació: 93 783 27 11 / www.terrassa.cat/artsvisuals / puntdepartida@terrassa.cat
7a se ssi ó : 2 2. 0 7 .0 8 / 1 8 h – 2 1 : 0 0h / IM CE T

Punt de Partida és una Taula de treball constituïda per diferents persones del context de Terrassa vinculades a
les Arts Visuals i al món de la Cultura en general. Està estructurada en 8 sessions de treball, de les quals
s’aniran penjant els resums a la web de l’Ajuntament (www.terrassa.cat/artsvisuals).
Aquest document correspon al resum de la cinquena sessió de treball. L’objectiu al fer públic les actes-resums
d’aquestes sessions és compartir els temes que es tracten i obrir un espai a la participació per part de altres
persones que puguin llegir aquest document.
Podeu enviar les vostres opinions a l’adreça puntdepartida@terrassa.cat

1.
En la 7a i penúltima sessió es reparteixen 3 documents de treball:
1. En primer lloc un gràfic on es visualitza una visió general del plantejament de Punt de
Partida. Aquest diagrama s’estructura a partir de la formulació d’eixos estratègics,
programes i criteris transversals.
2. Esquema del desglossament en programes, objectius i les accions específiques per assolir
aquests objectius.
3. Fitxes de cada acció en les quals s’especifica en que consisteix cada acció i si al seu torn està
composat de sub-accions (només es van comentar les 20 primeres fitxes de les 32).
Aquests documents ens permeten visualitzar d’una manera més definida les accions que es
proposaran al document final de Punt de Partida amb els seus corresponents objectius i en el marc
d’un programa específic. D’aquesta manera la taula pot sospesar l’idoneïtat de cada acció i suggerir
modificacions per tal de que tinguin més possibilitat de realitzar-se amb èxit.
És el pas previ a realitzar una traducció més gràfica, visual i entenedora d’aquesta documentació de
cara a fer públic el document final.

A continuació es mostren els documents en la seva primera formulació:

Eixos estratègics

Criteris
Comunicació
i pedagogia

Diversitat
artística

Acció
global i
transversal
i en xarxa

Participació i
corresponsabilitat

Consolidació

Optimització

Sostenibilitat

Transparència
(avaluar)

Potenciar la innovació, la
creativitat l’experimentació
cultural i artística

Programa de comunicació

Programa d’innovació cultural, creativitat i
creació artística
Potenciar l’art terrassenc i
l’enfortiment del teixit cultural
de la ciutat

Treballar per convertir la
innovació i la creativitat i el
debat crític en un valor social
del que participi el conjunt de
la ciutadania

Regidoria de
Cultura

Programa de recolzament al territori

Programa de mediació

Programa de consolidació de l’àrea

PROGRAMA
Comunicació

Innovació
cultural,
creativitat i
creació artística

OBJECTIUS
a. Crear una identitat clara de les accions del
departament.
b.

Potenciar estratègies per comunicar de
manera més eficaç i pedagògica els serveis i
els programes de l’ajuntament.

c.

Potenciar la comunicació interna.

d. Creació d’un projecte comú de ciutat per
potenciar la innovació i la creació
contemporània.
e. Implicar al conjunt de la regidoria i de
l’ajuntament en el foment de la innovació i la
creació a partir d’una aposta per la
transversalitat.

ACCIONS
1) Crear una marca pel concepte “Art Terrassenc”.
2) Crear una marca pel concepte “Innovació, creació i pensament
contemporani”.
3) Crear una fulletó general.
4) Crear un fulletó amb les programacions.
5) Potenciar la visibilitat i funció de la pàgina web.
6) Consolidar un circuit d’informació qualificada sobre les accions i
serveis que es presten des de la regidoria.
7) Articular una campanya de comunicació qualitativa.
8) Augmentar les accions de comunicació dins del marc del propi
ajuntament.
9) Desenvolupar un projecte comú amb els mitjans de comunicació
locals.
10) Posada en marxa d’una plataforma collaborativa de caràcter
transversal al voltant de la marca d’innovació i creació
contemporània.
11) Accions compartides dins de la regidoria.
12) Articular un treball compartit amb Joventud i Educació.
13) Articular projectes transversals amb altres departaments.
14) Programa de recolzament a la creació innovadora.
15) Programa de difusió de creació contemporània

f. Traslladar al conjunt de la població el valor de la
innovació i experimentació en les pràctiques
culturals i artístiques innovadores.
g. Recolzar projectes d’artistes emergents que
treballin des d’una perspectiva innovadora.
h. Difondre al conjunt de la ciutadania les
pràctiques artístiques contemporànies, creacions
innovadores i la seva diversitat.
Recolzar i
potenciar el
context

i. Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadana la
riquesa i diversitat del teixit artístic terrassenc.
j. Recolzar la creació i producció artística.
k. Impulsar la recuperació del passat terrasenc
vinculat a la pràctica artística.
l. Reforçar els mecanismes participatius.

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Programa estable de difusió d’art terrassenc.
Programa de recolzament a la creació.
Aplicar un sistema objectiu i transparent de programació.
Establir un protocol que reguli les relacions entre ajuntament i els diversos interlocutors.
Programa de recolzament a plataformes, entitats i collectius.
Programa específic amb Patrimoni
Obrir un espai web de difusió específic d’art terrassenc.
Convocar periòdicament els agents per recollir opinions sobre el sector i les accions
programades.

24) Plataforma de mecenatge.
m.Collaborar en articular el sector artístic.
n. Treballar per consolidar les propostes que ja
estan en funcionament en el territori.
o. Establir una relació de confiança i collaboració
amb el sector.
p. Potenciar l’aplicació de criteris professionals en
la interrelació ajuntament sectors.
q. Implicar al sector civil i empresarial en el
desenvolupament d’un context artístic
terrassenc sòlid i vinculat a la ciutadania.
Programa de
mediació

r. Creació de públics
s. Involucrar a altres departaments i entitats en la
importància de crear públics.

25) Servei permanent d’accions i projectes educatius que acompanyen a exposicions o proposen
activitats autònomes.
26) Millor senyalització dels espais expositius.
27) Més estabilitat, previsió i coherència en la programació.
28) Enquesta d’hàbits de consum cultural.

t. Fidelitzar els públics.

Programa de
consolidació
operativa

u. Conèixer millor el públic.
v. Consolidar una major repercussió social de les
accions del departament.
w. Consolidar una estructura de treball capaç
d’entomar els nous reptes
x. Augmentar i consolidar els recursos necessaris
per desenvolupar les accions descrites en
aquest pla d’acció.
y. Disposar de major reconeixement i suport
institucional.
z. Avaluar l’impacte de les accions del
departament.

29)
30)
31)
32)

Treballar per articular una veu clara sobre el valor del projecte.
Consolidar una persona de suport per poder engegar el projecte.
Dissenyar i implementar l’avaluació de les accions.
Vincular i incloure aquest pla d’acció en un escenari de debat i planificació més ampli (per ex: pla
d’equipaments, pla cultural...).

FITXES DE LES ACCIONS (1a formulació)
Programes

1

Objectius

Comunicació.
Crear una identitat clara de les accions del departament.

Acció

Crear una marca pel concepte “Art Terrassenc”.
La creació d’una marca del tipus “Art Terrassenc” permetrà consolidar i fer
visible el recolzament de l’Ajuntament al context artístic i reforçar la
comunicació d’un dels eixos de treball de l’IMCET entorn a l’art i la creació.
També permetrà guanyar en eficàcia comunicativa i arribar amb més
claredat als públics potencials.

Objectius
d’altres
programes

Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadania la riquesa i la diversitat del
teixit artístic terrassenc.
Establir una relació de confiança i collaboració amb el sector.
Creació de públics.
Consolidar una major repercussió social de les accions del Departament.

2

Programes
Objectius

Comunicació.
Crear una identitat clara de les accions del departament.

Acció

Crear una marca pel concepte “ Innovació, creació i pensament
contemporani”
La creació d’una marca vinculada a la idea d’innovació i creació i
pensament contemporani és l’eina per posicionar a l’ajuntament respecte a
aquest eix de treball.
Es tracta de guanyar en eficàcia comunicativa i arribar amb més claredat
als públics potencials alhora que dóna suport gràfic i visibilitat al programa
vinculat a la innovació cultural.
Tal com s’explica a l’acció número 10 a aquesta marca li correspon una
plataforma de treball.
Seria adient que la creació i el disseny de la marca fos un dels primers
objectius de la plataforma de treball.

Objectius
d’altres
programes

Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadania la riquesa i la diversitat del
teixit artístic terrassenc.
Traslladar al conjunt de la població la importància de les pràctiques
culturals i artístiques innovadores.
Creació de públics.
Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.

Programes

Comunicació.

Objectius

Crear una identitat clara de les accions del departament.
Potenciar estratègies per comunicar de manera més eficaç i pedagògica.

3

Acció

Crear difusió específica del departament.
Publicar un fulletó en el qual s’expliqui de manera pedagògica i clara quins
són els objectius de les accions que realitza la Regidoria de Cultura en
matèria d’Arts Visuals i quins serveis dóna. Aquests serveis s’apunten més
endavant.

Objectius
d’altres
programes

Recolzar la creació i producció artística.
Creació de públics.
Consolidar una major repercussió social de les accions del Departament.

Programes

Comunicació.

Objectius

Crear una identitat clara de les accions del departament.
Potenciar estratègies per comunicar de manera més eficaç i pedagògica.

4

Acció

Crear difusió de la programació.
Crear una difusió unitària de les accions del departament que abasti
un mínim de tres mesos. Es tracta de poder difondre una certa visió
global de les accions que realitza el departament i ajudar a la construcció
d’un imaginari collectiu més definit en relació a el que es programa i a on
es programa.

Objectius
d’altres
programes

Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadana la riquesa i diversitat del teixit
artístic terrassenc.
Creació de públics.
Consolidar una major repercussió social de les accions del departament

Programa

Comunicació.

Objectius

Crear una identitat clara de les accions del departament.
Potenciar estratègies per comunicar de manera més eficaç i pedagògica.

5

Acció

Potenciar la visibilitat i funció de la pàgina web.
Potenciar la capacitat del web per generar xarxa i articular recursos i
serveis per al teixit artístic terrassenc i al conjunt de la ciutadania. Aprofitar
el potencial d’internet per fer visible els programes i serveis fora del
territori.
Moltes pràctiques culturals contemporànies i artístiques es desenvolupen
prenent com espai de referència la xarxa i les tecnologies de la informació.
La pàgina web és també un espai des del qual oferir serveis i potenciar
recerques artístiques.
•
•
•
•
•

Objectius
d’altres
programes

Fer èmfasis en la difusió de la pàgina web en la difusió escrita que es
realitzi.
Crear un espai expositiu virtual.
Millorar l’aspecte.
Explorar la possibilitat de tenir una adreça diferent.
Crear un fulletó digital.

Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadana la riquesa i diversitat del teixit
artístic terrassenc.
Creació de públics.
Consolidar una major repercussió social de les accions del departament

Programa

Comunicació.

Objectius

Crear una identitat clara de les accions del departament.
Potenciar estratègies per comunicar de manera més eficaç i pedagògica.

6

Acció

Consolidar un circuit d’informació qualificada sobre les accions i
serveis que es presten des de la Regidoria.
Generar un mapa de punts d’informació o agents informants a qui
caldria formar sobre les accions i serveis de la Regidoria en matèria d’art i
creació contemporània.
Ens referim a la feina que es fa des dels punts d’informació del 010, oficina
de Turisme o la casa Baumann, però també la informació que es dóna des
de l’Escola d’Art, el CITEM o els professors de Batxillerat artístic, etc.

Objectius
d’altres
programes

Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadana la riquesa i diversitat del teixit
artístic terrassenc.
Creació de públics.
Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.

Programa

Comunicació.

Objectius

Crear una identitat clara de les accions del departament.
Potenciar estratègies per Comunicar de manera més eficaç i pedagògica
els serveis i els programes de l’ajuntament.

7

Acció

Articular una campanya de comunicació qualitativa.
Caldria definir el conjunt d’agents als quals poder explicar detalladament el
nou programa d’art terrassenc i creació contemporània.
Per exemple, es proposa entre d’altres:
Regidoria Recerca i Universitat: Articular un millor sistema de
difusió a partir de treballar en contacte amb els caps d’estudi i els
responsables d’activitats de cada universitat.

Objectius
d’altres
programes

Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadana la riquesa i diversitat del teixit
artístic terrassenc.
Creació de públics.
Involucrar a altres departaments i entitats en la importància de crear
públics.
Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.

8

Programa

Comunicació.

Objectius

Potenciar la comunicació interna.

Acció

Augmentar les accions de comunicació dins del marc del propi
ajuntament.

Potenciar situacions de trobada amb tècnics de diferents
departaments i regidories. En aquestes trobades s’hauria de
desenvolupar de manera pedagògica l’explicació dels objectius dels
programes, la seva funció pública i la relació amb la construcció de
ciutadania.
En el marc del desenvolupament de la plataforma per la innovació
i la creació contemporània (que s’explica més endavant) es treballa
transversalment i per tant es fa una tasca de difusió interna.

Objectius
d’altres
programes

Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadana la riquesa i diversitat del teixit
artístic terrassenc.
Creació de públics.
Involucrar a altres departament i entitats en la importància de crear
públics.
Consolidar una major repercussió social de les accions del departament

9

Programa

Comunicació.

Objectius

Potenciar estratègies per comunicar de manera més eficaç i pedagògica
els serveis i els programes de l’ajuntament.

Acció

Desenvolupar una estratègia comuna amb els mitjans de
comunicació locals.

Implicar als mitjans de comunicació en el desenvolupament
d’estratègies comunes en relació a l’art terrassenc i la creació
contemporània.
9.1 Treballar amb la televisió local per realitzar un seguit de reportatges
sobre el passat històric a Terrassa en relació amb les arts visuals. Iniciativa
conjunta amb Patrimoni.
9.2 Mini càpsules d’entrevistes a creadors locals. Posteriorment accessibles
des d’internet.
9.3 Generar un material pedagògic d’acompanyament als vídeos.

Objectius
d’altres
programes

Traslladar al conjunt de la població el valor de la innovació i experimentació
en les pràctiques culturals i artístiques innovadores.
Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadana la riquesa i diversitat del teixit
artístic terrassenc.
Impulsar la recuperació del passat terrasenc vinculat a la pràctica artística.
Creació de públics.
Involucrar a altres departament i entitats en la importància de crear
públics.
Consolidar una major repercussió social de les accions del departament

10

Programa

Innovació cultural, creativitat i creació artística.

Objectius

Creació d’un projecte comú de ciutat per potenciar la innovació i la creació
contemporània.
Posada en marxa d’una plataforma collaborativa de caràcter
transversal al voltant de la marca d’innovació i creació
contemporània.

Acció

Implicar a les diferents regidories, departaments i altres agents
socials en la creació d’un espai comú de treball per la recerca i
l’experimentació i difusió entorn a pràctiques culturals artístiques crítiques i
innovadores.
La plataforma ha de servir per posar sobre la taula experiències,
metodologies i objectius alhora que construir la base per treballar
conjuntament amb projectes i accions compartides. És un espai de
transferència de coneixement i consolidació de bones pràctiques que
reconeix tàcitament que les polítiques culturals es fan realitat des
d’instàncies molt variades. La plataforma per la innovació vol consolidar
una estratègia coordinada i vinculada a la creativitat i el debat crític com
eixos de l’acció cultural d’una societat avançada i democràtica.
Es tracta de consolidar una plataforma transversal amb ambició de
ciutat
Un primer pas en aquesta direcció seria posar en marxa, ja sota la marca
d “Innovació, creació i pensament contemporani” les accions
transversals (es descriuen més endavant, acció 13) com a estratègia de
prospecció prèvia a la posada en marxa definitiva de la plataforma
collaborativa.
Objectius
d’altres
programes

Recolzar la creació i producció artística
Creació de públics.
Involucrar a altres departament i entitats en la importància de crear
públics.
Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.
Augmentar i consolidar els recursos necessaris per desenvolupar les
accions descrites en aquest pla d’acció.

11

Programa

Innovació cultural, creativitat i creació artística.

Objectius

Implicar al conjunt de la regidoria i de l’ajuntament en el foment de la
innovació cultural i la creació a partir d’una aposta per la transversalitat.

Acció

Potenciar les accions compartides dins de la regidoria sota les marques
“Art Terrassenc” i “Innovació, creativitat i creació
contemporània”.
Aprofundir en les possibilitats de la elaboració d’un projecte compartit
sota la marca concepte ‘innovació’ en la que es treballin totes les
disciplines que gestiona la Regidoria de Cultura. ( Dansa, teatre, cinema,
música)
Explorar l’estratègia més adient per treballar conjuntament amb el
programa “Cultura a prop”. Coordinar metodologies i objectius i crear
un projecte per desenvolupar gradualment.
Desenvolupar conjuntament amb Patrimoni un conjunt d’accions per
recuperar la memòria vinculada a la creació artística a Terrassa.
Aquest apartat es desenvolupa més endavant.

Objectius
d’altres
programes

Recolzar la creació i producció artística.
Creació de públics.

Programa

Innovació cultural, creativitat i creació artística.

Objectius

Implicar al conjunt de la regidoria i de l’ajuntament en el foment de la
innovació i la creació a partir d’una aposta per la transversalitat.
Traslladar al conjunt de la població el valor de la innovació i
experimentació en les pràctiques culturals i artístiques.

12

Acció

Articular un eix de treball compartit amb Joventut i Educació.

Fer especial èmfasis en reforçar la relació entre Cultura, Joventut i
Educació a partir de la idea de creació contemporània com
estratègia de treball a desenvolupar amb caràcter prioritari.
Articular un programa que harmonitzi criteris, objectius i
estratègies (més endavant, en relació al programa de mediació
s’anomenen més accions relacionades amb educació).
Crear una taula permanent per supervisar i avaluar el funcionament
de les accions conjuntes.
•
•
•
•
•

Objectius
d’altres
programes

Harmonitzar criteris i línies de treball conjuntament amb el futur
Espai Jove de Creació.
Proposar espais conjunts de treball en l’àmbit del lleure i altres
espais d’educació informal.
Coordinar propostes conjuntament amb els Batxillerats artístics.
Proposar projectes en el marc dels Plans Educatius d’Entorn.
Articular les relacions entre Escola d’art, Espai Jove de Creació i
altres agents.

Creació de públics.
Involucrar a altres departament i entitats en la importància de crear
públics.
Promoure sistemes d’avaluació que permetin mesurar l’impacte de les
accions.

Programa
Objectius

Innovació cultural, creativitat i creació artística
Implicar al conjunt de la regidoria i de l’ajuntament en el foment de la
innovació i la creació a partir d’una aposta per la transversalitat.
Traslladar al conjunt de la població el valor de la innovació i
experimentació en les pràctiques culturals i artístiques
Difondre a el conjunt de la ciutadania les pràctiques artístiques
contemporànies, creacions innovadores i la seva diversitat.

13

Acció

Articular accions i projectes transversals amb altres departaments o
regidories.
En parallel a la consolidació de la plataforma transversal de suport a la
innovació, la creativitat i la pràctica artística es proposa assajar
collaboracions amb altres departaments.
Es tracta de treballar conjuntament per definir objectius
compartits i proposar programes amb vocació d’estabilitat que
permetin consolidar propostes de treball vinculats a la recerca
artística.
A tall d’exemple:
•

•

•
•
•
Objectius
d’altres
programes

Regidoria de la Dona: es tractaria d’instaurar una
convocatòria/premi a projectes de recerca artística des d’una
perspectiva de gènere o al voltant de dones artistes terrassenques.
A partir d’aquesta recerca es proposa fer una activitat pedagògica
per escoles i instituts on es treballi de manera creuada les
qüestions de gènere i les pràctiques artístiques i les polítiques de
representació.
Recerca i Universitat: Articular un millor sistema de difusió a
partir de treballar en contacte amb els caps d’estudi i els
responsables d’activitats de cada universitat. Participar del
programa de difusió de professions aportant la presència de
professionals del món de l’art.
Foment
Turisme
Urbanisme

Recolzar la creació i producció artística
Creació de públics.
Involucrar a altres departaments i entitats en la importància de crear
públics.

14

Programa

Innovació cultural, creativitat i creació artística.

Objectius

Recolzar projectes d’artistes emergents que treballin des d’una perspectiva
innovadora.

Acció

Programa de recolzament a la creació emergent.

Aquest programa té com objectiu afavorir i estimular la recerca, la
innovació i l’experimentació artística.
Per consolidar un entorn que estimuli la creativitat artística es considera
necessari articular una relació en xarxa amb el futur Espai de
Creació Jove, els batxillerats artístics, l’Escola d’Art i Disseny,
CTEM que coordini que en tots aquests entorns es realitzin accions per
estimular i afavorir la creació.
Les accions que es realitzaran des de Cultura són:
Servei d’Assessorament:
Es proposa donar més èmfasis i visibilitat a la tasca que ja es ve
realitzant. Hauria d’aparèixer als fulletons que es realitzin, senyalaitzar-ho
clarament al web i permetre recollir consultes via mail i assegurar que
s’informa als agents i espais informatius de la ciutat.
Aquest assessorament hauria de contemplar: consells per la presentació de
projectes, consells per la realització de dossier d’artista, qüestions de
facturació i fiscalitat, estatuts de l’artista i contractes, drets d’exhibició i
llicències vàries, itineraris artístics (premis, convocatòries etc).
Servei d’ajut a la producció:
El servei d’ajut a la producció es planteja com un projecte que té per
objectiu reunir un catàleg de recursos disponibles ja siguin per cessió
o a baix cost/subvencionats.
Cal realitzar un mappejat de la ciutat per identificar aquest conjunt de
recursos i establir un protocol d’us i unes condicions de reciprocitat
acceptades per ambdues parts. Aquest catàleg s’aniria ampliant en funció
de les demandes que es generin.
Entenem que tant pot facilitar l’accés a un espai per utilitzar com a plató,
com facilitar el lloguer de material o bé posar en contacte amb tècnics
especialitzats en una matèria.
En principi és recomanable que l’accés a aquesta borsa de recursos sigui
prèvia a la presentació d’un projecte on s’especifica la producció, la seva
planificació i realització.
(O bé depenent del tipus de recursos, alguns poden estar reservats a
aquesta modalitat i altres no)
Formació:
Seminaris o sessions formatives d’interès per a creadors.

A partir dels serveis d’assessorament i el contacte amb el Futur Espai Jove
de Creació, els batxillerats artístics, l’Escola d’Art i Disseny es tindrà prou
informació per proposar espais de formació d’acord a les necessitats de les
diferents comunitats.
Ajuts:
Aquesta línia d’ajuts es complementa amb les que es realitzen des
de la marca “Art Terrassenc”.
Es proposa que es treballi amb la idea de realitzar una convocatòria
compartida de creació emergent des de Cultura i Joventut i que
plantegi dues franges d’edat (per exemple, fins 22 i a partir de 22).
L’ajut, a part de produir el projecte, també consisteix en incorporar a
l’artista en la programació regular d’exposicions de la Regidoria. Els
menors de 22 anys tindrien els mateixos drets però poden exposar en el
futur Espai de Creació Jove.
En aquest cas la selecció es proposa que la realitzi un jurat compost per un
membre delegat per el Consell Municipal de les Arts, un tècnic de cultura,
un de joventut i tres professionals en actiu que treballin habitualment en
l’àmbit de la creació contempornània.
A artistes
Aquesta línia d’ajuts té com a objectiu recolzar la creació emergent a
partir d’una convocatòria pública d’abast nacional.
Cal plantejar la possibilitat de “reservar” un dels ajuts a projectes
artístics per majors de 22 anys a artistes terrassanecs.
A comissaris
S’apunta la possibilitat que el cicle Interferències sigui per
convocatòria pública (cal calibrar que això implica pagar un jurat i la
difusió de la convocatòria).

Programa

Innovació cultural, creativitat i creació artística

Objectius

Traslladar al conjunt de la població el valor de la innovació i
experimentació en les pràctiques culturals i artístiques innovadores.
Recolzar projectes d’artistes emergents que treballin des d’una perspectiva
innovadora.
Difondre a el conjunt de la ciutadania les pràctiques artístiques
contemporanies, creacions innovadores i la seva diversitat.
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Acció

Programa estable de difusió de creació contemporània.
Es prenen com a referents les experiències artístiques consolidades en els
diferents circuits reconeguts a nivell nacional, estatal i d’àmbit
internacional que acompleixen els criteris de risc, experimentació e
innovació.

El programa de difusió de creació contemporània planteja mantenir el
projecte Interferències, tot i que caldrà debatre la possibilitat i el
sentit de convertir-lo en convocatòria pública de projectes
comissarials. Tot i el sobre cost convertir Interferències en convocatòria
pública permetria tornar a posicionar Terrassa en el mapa nacional. A més
a més seria una molt bona font d’informació sobre discursos, comissaris i
artistes que estan despuntant en el territori.
La resta dels programes estables es basarien:
Exposar els projectes artístics guanyadors en la convocatòria
d’ajuts a projectes d’artistes majors de 22 anys (o el que es decideixi).
Això es podria fer en el marc de la programació de l’Espai 2
Els projectes transversals que s’hagin consolidat amb altres regidories i
amb els altres departaments de la pròpia regidoria.
En aquest programa també s’ha d’incloure les exposicions itinerants de
la Diputació i la Generalitat.

Objectius
d’altres
programes

Recolzar la creació i producció artística.
Creació de públics.
Fidelitzar el públics.
Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.

Programa

Recolzar i potenciar el context.

Objectius

Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadana la riquesa i diversitat del teixit
artístic terrassenc.
Recolzar la creació i producció artística.

16

Acció

Potenciar l’aplicació de criteris professionals en la interrelació ajuntament
sectors.
Programa estable de difusió d’art terrassenc.
Aquest programa estable hauria d’estar gestionat amb total objectivitat i
transparència amb uns criteris clars i públics.
Es per aquesta raó que es proposa una convocatòria pública anual que
ha de seleccionar els artistes que participaran en:
Una exposició individual a la Sala Muncunill.
Els artistes han de presentar un projecte d’exposició per a la Sala
Muncunill amb pressupost i planning de treball.
Aquesta exposició s’ha de fallar amb un any d’antelació per tal
d’assegurar-ne la seva realització.
El premi inclou una quantitat per la producció i l’edició d’un catàleg.
Una collectiva a la Sala Muncunill
Aquesta exposició es realitzarà durant les festes majors. Es pagaran
drets d’exhibició.
Sis individuals a la Casa Soler i Palet.
Aquestes exposicions s’acompanyaran d’un targetó de difusió.
L’objectiu és regular l’accés a les Sales Municipals, poder transmetre
clarament que no hi ha favoritismes i articular un programa de difusió prou
estable i clar per afavorir l’augment i fidelització de públic.
El programa comporta donar cabuda a la diversitat de sensibilitats i
posicions respecte a la creació artística. Tant per l’existència de perfils molt
diversos com per estils i disciplines variades.
Es recomana configurar un jurat que variï cada any i que estigui nomenat
pel Consell Municipal de les Arts de tal manera que es doni cabuda al
màxim nombre de sensibilitats i contextos.

Objectius
d’altres
programes

Creació de públics.
Fidelitzar el públics.
Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.

Programa

Recolzar i potenciar el context.

Objectius

Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadana la riquesa i diversitat del teixit
artístic terrassenc.
Recolzar la creació i producció artística.
Collaborar en articular el sector artístic. Potenciar l’aplicació de criteris
professionals en la interrelació ajuntament sectors.
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Acció

Programa de recolzament a la creació

S’entén com a recolzament a la creació el programa de difusió i les
seves accions de suport en les seves tres modalitats esmentades.
També cal afegir els ajuts que es donen des de la marca vinculada a la
creació contemporània.
Així mateix també es considera ajut i recolzament a la creació del servei
d’assessorament, servei d’ajut a la producció i les accions de formació
que s’han descrit amb anterioritat.

Objectius
d’altres
programes

Creació de públics.
Consolidar una major repercussió social de les accions del departament.

Programa

Recolzar i potenciar el context.

Objectius

Potenciar l’aplicació de criteris professionals en la interrelació ajuntament
sectors.
Establir una relació de confiança i collaboració amb el sector.
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Acció

Aplicar un sistema objectiu i transparent de gestió de la
programació.
Fer visible els criteris i la regulació dels usos dels espais expositius.
Aquesta acció es consolida a partir de diverses línies d’actuació.
En regular l’ús dels espais a exposar a les sales expositives municipals
mitjançant criteris objectius que es fan públics tant en un fulletó de
distribució al territori, com a la pàgina web.
Reforçar l’element comunicatiu i habilitar un sistema de suggeriments
per incorporar aportacions.

Objectius
d’altres
programes

Programa

Recolzar i potenciar el context.

Objectius

Potenciar l’aplicació de criteris professionals en la interrelació ajuntament
sectors
Establir una relació de confiança i collaboració amb el sector.
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Acció

Establir un protocol que reguli les relacions entre ajuntament i els
diversos interlocutors.
L’objectiu és plantejar de manera clara i pedagògica el funcionament i
regulació dels canals d’intercanvi entre ajuntament i societat.
Aquest protocol seria un document que recull tots aquells aspectes
normatius que estableixen els intercanvis entre ajuntament que hauria
d’incloure com es regulen les cessions dels drets d’exhibició, quin és el
tipus de contracte que s’ha d’establir entre creadors i ajuntament. Aquest
protocol també hauria d’explicar com es regulen els ajuts als creadors i
perquè, quines contraprestacions s’esperen.
Aquesta informació hauria d’estar accessible a la pàgina web.

Objectius
d’altres
programes

Programa

Recolzar i potenciar el context.

Objectius

Ajudar a difondre al conjunt de la ciutadana la riquesa i diversitat del teixit
artístic terrassenc.
Collaborar en articular el sector.
Treballar per consolidar les propostes que ja estan en funcionament en el
territori.
Potenciar l’aplicació de criteris professionals en la interrelació.
Reforçar els mecanismes participatius.
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Acció

Programa de recolzament a plataformes, entitats i collectius
Realitzar una convocatòria anual d’ajudes destinades a entitats
plataformes i projectes que ja es desenvolupin o es vulguin
desenvolupar a Terrassa i que tinguin per objectiu el foment del teixit
artístic de la ciutat a partir d’accions de difusió, formació o suport als
creadors de la ciutat o territori.
L’objectiu d’aquest ajut també és el de fomentar un cert grau de
professionalització dels agents culturals per tal de millorar-ne l’eficàcia

Objectius
d’altres
programes
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