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En aquest primer any al capdavant de l’Institut 
de Cultura de Barcelona s’han implementat  
i/o posat en marxa 15 de les 34 mesures 
previstes i anunciades el 19 de setembre  
de 2016 a la conferència “Trencant els murs”.
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MAIG 16

1. Signatura 
de l’acord 
de Govern 
d’Esquerres  
per Barcelona

SETEMBRE 16

2. Subvenció   
de l’IBI a espais  
i establiments 
d’exhibició i 
comerç cultural

3. Conferència 
Trencant els 
murs

4. Primera 
mesura de 
govern: Pla de 
xoc cultural als 
barris de Bcn

OCTUBRE 16

5. Nova co-
comissària de 
Bcn Poesia

6. ‘Carmela’ es 
queda a Bcn

NOVEMBRE 16

7. Aportació de 
2’4M€ al teixit 
cultural de Bcn

8. Coordinació 
de les polítiques 
culturals entre 
Ajuntament  
i Generalitat

9. Constitució 
de la Taula de 
regidors de 
cultura de l’Àrea 
Metropolitana

10. Resolt el 
concurs del 
Festival Grec

DESEMBRE 16

11. Inversió de 
300.000€ per 
obrir el teatre 
Grec al mes 
d’agost

12. Aportació 
de 250.000€ 
al Monestir de 
Pedralbes 

13. Nou marc 
de relació 
cultural entre 
Ajuntament  
i Estat

14. Resolt el 
concurs del 
Mercat de les 
Flors

Calendari d’actuació
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GENER 17

15. Barcelona 
salva el Teatre 
Tantarantana

16. Nou 
comissari  
de Barcelona 
Novel·la 
Històrica

17. Segona 
mesura de 
govern: proposta 
de política 
audiovisual

18. Paco 
Camarasa 
s’acomiada  
del BCNegra

FEBRER 17

19. Presentació 
del pressupost 
de l’àrea de 
cultura per a 
2017

20. El Borsí serà 
un equipament 
cultural amb 
espais veïnals

MARÇ 17

21. Primera 
reunió (segona, 
7 de juny) de la 
Taula Glòries 
Cultural

22. Es 
concedeixen 
les beques 
d’escriptura 
Montserrat Roig

ABRIL 17

23. Neix un nou 
festival:  
La Quinzena

24. Tercera 
mesura de 
govern:  
La política del 
Sector del Llibre

25. Barcelona 
s’implica amb 
Sant Jordi

MAIG 17

26. Posada  
en marxa  
del programa 
Barcelona 
Districte Cultural

JUNY 17

27.  Carlos 
Zanón, nou 
comissari del 
BCNegra
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MAIG 
2016

Dimecres, 25 
de maig  
de 2016

1 Signatura de l’acord de Govern d’Esquerres 
per Barcelona. Jaume Collboni es conver-
teix en Tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura 
i Innovació.

SETEMBRE
2016

Dijous, 8 
de setembre 
de 2016

2 L’Institut de Cultura anuncia que subven-
cionarà l’IBI a espais i establiments dedi-
cats a l’exhibició i al comerç cultural.

Dilluns, 19  
de setembre 
de 2016

3 Conferència Trencant els murs, al Mercat de 
les Flors. Jaume Collboni marca els 10 ob-
jectius i les 34 mesures que han d’enfortir 
la capitalitat cultural de Barcelona al llarg 
d’aquest mandat.

Dilluns, 26  
de setembre 
de 2016 

4 Presentació de la primera Mesura de Go-
vern, un pla de xoc cultural als barris de Bar-
celona amb un pressupost de 8’2M€. Entre 
les mesures, la creació d’un circuit cultural 
als barris de la mà dels centres cívics.

Es presenta al Plenari del divendres 30 de 
setembre.

Mesura 1: Endegar un circuit cultural que 
faci arribar als barris de la ciutat les pro-
postes dels creadors locals, i convertir els 
centres de proximitat en espais homologats 
que posin en valor la producció artística de 
la ciutat.

Mesura 2: Crear un pla de xoc en matèria 
d’ensenyaments artístics que permeti apro-
par els llenguatges de l’art i la cultura als 
barris menys dotats de serveis culturals.

Mesura 3: Convertir els centres cívics i els 
equipaments de barri en autèntiques ante-
nes culturals, en punts de vigilància i posa-
da en valor,  per tal d’acompanyar i contri-
buir a millorar els recorreguts creatius dels 
artistes locals, assegurant que els grans 
equipaments públics i privats de la ciutat 
siguin receptius a les millors propostes de 
la creació emergent.

Les 27 dates que 
han marcat un any
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OCTUBRE 
2016

Dijous, 20 
d’octubre 
de 2016

5 Àngels Gregori, nova co-comissària de 
Barcelona Poesia.

Mesura 8: Consolidar el programa de fes-
tivals literaris

Divendres, 21 
d’octubre  
de 2016

6 ‘Carmela’ es queda a Barcelona. Signatu-
ra d’un acord amb Jaume Plensa perquè 
l’escultura de l’artista es quedi a la ciutat. 

NOVEMBRE 
2016

Dijous, 10 
de novembre 
de 2016

7 Aportació extraordinària de 2’4M€ al teixit 
cultural de la ciutat. La Sala Beckett, el 
projecte Brossa a La Seca, la companyia 
La Perla 29, i el conjunt d’equipaments 
municipals i consorciats culturals de Bar-
celona es beneficiaran d’aquesta aporta-
ció.

Dijous, 17  
de novembre 
de 2016

8 Bilateral Ajuntament-Generalitat. Anunci 
d’una nova etapa de coordinació de les 
polítiques culturals amb el Departament 
de Cultura. Des de llavors, diferents tau-
les treballen coordinadament.

Dimecres, 30 
de novembre 
de 2016

9 Constitució de la Taula de regidors de cul-
tura de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Es comença a treballar, plegats, en l’ela-
boració d’un espai cultural comú, solidari i 
interrelacionat. Collboni: “En la construc-
ció d’una identitat metropolitana la cultu-
ra és fonamental”.

Mesura 28: S’iniciarà un procés de coor-
dinació metropolitana que tingui com a 
principal objectiu l’elaboració d’un espai 
cultural comú solidari i interrelacionat. 
Es crearà una taula estable de polítiques 
cultuals urbanes en el marc de la Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Mesura 29: I en aquest sentit, es farà amb 
aquests municipis un pla director que es-
pecifiqui amb claredat aquestes respon-
sabilitats i les avaluï puntualment.



7
ICUB
Balanç
2016
2017

Dimecres, 30 
de novembre 
de 2016

10 Resolt el concurs del Festival Grec. Cesc 
Casadesús serà el nou director.

DESEMBRE 
2016

Dimecres, 7  
de desembre 
de 2016

11 Inversió de 300.000€ que permetrà obrir 
el teatre Grec de Montjuïc i programar-hi 
espectacles i concerts al mes d’agost. La 
dotació pressupostària prové de l’impost 
sobre estades en establiments turístics 
(IEET).

Mesura 20: Es recuperarà per a la ciutat, 
i en bona part pel sector cultural, la taxa 
turística que s’aplica a les pernoctacions 
hoteleres. Aquest fons haurà de perme-
tre endegar un conjunt de programes que 
li donin a la cultura el protagonisme que 
mereix en l’evolució del turisme a Bar-
celona. Obrir l’amfiteatre el mes d’agost 
amb una oferta internacional, contribuir 
al finançament de nous festivals a espais 
diversos de la ciutat i crear nous equipa-
ments destinats a consolidar la indústria 
creativa són les conseqüències lògiques 
d’aquesta mesura.

Divendres, 9 
de desembre
de 2016

12 Aportació de 250.000€ al Monestir de Pe-
dralbes per finalitzar la restauració de la 
capella de Sant Miquel. La dotació pres-
supostària prové de l’impost sobre esta-
des en establiments turístics (IEET).

Mesura 20: Es recuperarà per a la ciutat, 
i en bona part pel sector cultural, la taxa 
turística que s’aplica a les pernoctacions 
hoteleres. Aquest fons haurà de perme-
tre endegar un conjunt de programes que 
li donin a la cultura el protagonisme que 
mereix en l’evolució del turisme a Bar-
celona. Obrir l’amfiteatre el mes d’agost 
amb una oferta internacional, contribuir 
al finançament de nous festivals a espais 
diversos de la ciutat i crear nous equipa-
ments destinats a consolidar la indústria 
creativa són les conseqüències lògiques 
d’aquesta mesura.
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Dilluns, 19  
de desembre 
de 2016 

13 Bilateral Ajuntament i Estat. S’acorda im-
pulsar un nou marc de relació institucio-
nal en matèria cultural.

Divendres, 30 
de desembre 
de 2016

14 Resolt el concurs del Mercat de les Flors. 
Àngels Margarit serà la nova directora.

GENER
2017

Dimecres, 11 
de gener  
de 2017

15 Barcelona salva el Teatre Tantarantana. 
L’Ajuntament compra per 1’3M€ aquest 
espai per preservar-ne el seu projecte 
cultural.

Mesura 4: Dotar les fàbriques de creació 
d’una major capacitat d’actuació i relacio-
nar-les de manera estable amb els ope-
radors culturals de la ciutat per tal que 
esdevinguin una peça essencial en la ca-
dena de valor de la cultura.

Mesura 5:  Introduir a la xarxa municipal 
de fàbriques de creació nous àmbits com 
l’espectacle de carrer, l’audiovisual mul-
timèdia o la producció artística digital.

Divendres, 13 
de gener  
de 2017

16 Fèlix Riera, nou comissari de Barcelona 
Novel·la Històrica.

Divendres, 20 
de gener  
de 2017

17 Presentació de la segona Mesura de Go-
vern: Proposta de política audiovisual.  
Barcelona invertirà 1’4M€ per recolzar el 
sector. 

Es presenta al plenari del divendres 27 de 
gener.

Mesura 10:  En matèria audiovisual s’am-
pliaran les facilitats per esdevenir una 
ciutat atractiva per als rodatges cine-
matogràfics i publicitaris, i facilitar els 
enllaços necessaris amb les empreses 
locals per tal que esdevinguin les prin-
cipals beneficiàries d’aquest esforç. Es 
coordinarà la tasca dels múltiples festi-
vals de cinema que acull la ciutat per tal 
que esdevinguin conjuntament una ex-
traordinària mostra de la creació audiovi-
sual mundial, i s’interrelacionarà el sector 
audiovisual, editorial i musical per tal que 
esdevinguin un espai de confluència en la 
gestió de drets de propietat intel·lectuals 
i editorials a escala internacional.
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Mesura 14: Des de la perspectiva de les 
noves tecnologies i la creació multimèdia, 
en els propers mesos s’endegaran dos 
projectes imprescindibles: un programa 
de divulgació creativa a BTV, que permeti 
donar a conèixer les propostes que realit-
zen els emprenedors locals i una oficina 
estable de comunicació que faciliti la re-
lació entre els emprenedors tecnològics 
i els operadors culturals barcelonins per 
promoure la implantació real de les seves 
propostes amb l’objectiu de millorar la 
seva tecnificació i eficiència.

Dilluns, 30  
de gener  
de 2017

18 Paco Camarasa s’acomiada del BCNegra. 
Jaume Collboni anuncia que l’Ajuntament 
lliurarà la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al 
comissari del festival de novel·la negra.

FEBRER 
2017

Dijous, 2  
de febrer  
de 2017

19 Presentació del pressupost de l’àrea de 
cultura per a 2017. Arriba als 132M€, xifra 
que representa un augment de l’11% res-
pecte al 2016 (119M€) i suposa el 5% del 
pressupost municipal.

Divendres, 10 
de febrer  
de 2017

20 El Borsí serà un equipament cultural amb 
espais veïnals. Inversió de 3’5M€. Acollirà 
la Biblioteca Gòtic-Andreu Nin.

Mesura 7: Ampliar i modernitzar els pro-
grames de socialització del coneixement 
que desenvolupa la xarxa de biblioteques 
de la ciutat.

MARÇ 
2017

Dimarts, 7  
de març 
 de 2017

21 Primera reunió (segona, 7 de juny) de la 
Taula Glòries Cultural. Objectiu: impuls 
nou hub del coneixement, creació i cultu-
ra.
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Dilluns, 20  
de març  
del 2017

22 Es concedeixen les beques d’escriptura 
Montserrat Roig que neixen amb l’objec-
tiu de pal·liar la falta d’ajuts directes als 
creadors literaris i impulsar textos que 
projectin la imatge literària de la ciutat al 
món.

ABRIL 
2017

Dimarts, 4 
d’abril  
del 2017

23 Neix un nou festival: La Quinzena. Festival 
Metropolità de Dansa. Serà una realitat el 
març del 2018.

Mesura 11: En matèria escènica es crearà 
un gran festival de dansa a la ciutat i 
s’iniciaran les gestions per dotar la ciutat 
d’un espai estable per a la representació 
del circ i de les expressions escèniques 
transfrontereres.

Dijous, 20 
d’abril  
de 2017

24 Presentació de la tercera Mesura de Go-
vern: La política del Sector del Llibre de 
l’Ajuntament. Entre d’altres iniciatives in-
clou la creació de La Casa de les Lletres 
de Barcelona, un nou equipament per a la 
ciutat. 

Es presenta al plenari del divendres  
28 d’abril.

Mesura 6: Assegurar el lideratge editorial 
català en l’òrbita de la literatura hispano-
parlant i consolidar l’emergent indústria 
editorial en català.

Mesura 7: Ampliar i modernitzar els pro-
grames de socialització del coneixement 
que desenvolupa la xarxa de biblioteques 
de la ciutat.

Mesura 8: Consolidar el programa de fes-
tivals literaris

Mesura 9: Acollir i interpretar els llegats 
dels grans autors de la nostra literatura i 
les col·leccions privades dels editors que 
hi han contribuït.
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Dissabte, 22 
d’abril de 2017

25 Barcelona s’implica amb Sant Jordi. La Nit 
del Drac i els Diàlegs de Sant Jordi estre-
nen programació específica a l’entorn de 
la Diada.

MAIG 
2017

Divendres, 5 
de maig  
de 2017

26 Posada en marxa del programa Barcelona 
Districte Cultural amb primeres actua-
cions al CC Baró de Viver i al CC Besòs.  
Aquest programa s’emmarca dins les ac-
cions previstes al Pla de xoc cultural als 
barris. 

Mesura 1: Endegar un circuit cultural que 
faci arribar als barris de la ciutat les pro-
postes dels creadors locals, i convertir els 
centres de proximitat en espais homolo-
gats que posin en valor la producció artís-
tica de la ciutat.

Mesura 3: Convertir els centres cívics i 
els equipaments de barri en autèntiques 
antenes culturals, en punts de vigilància 
i posada en valor,  per tal d’acompanyar i 
contribuir a millorar els recorreguts crea-
tius dels artistes locals, assegurant que 
els grans equipaments públics i privats 
de la ciutat siguin receptius a les millors 
propostes de la creació emergent.

JUNY 
2017

Dilluns, 5  
de juny  
del 2017

27 Carlos Zanón, nou comissari del BCNegra.
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