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Barcelona impulsa un tercer paquet amb 8 
mesures de suport al teixit cultural, educatiu, 
científic i comunitari en clau post covid 

● La nova partida, dotada amb 6,19 milions d’euros provinents dels fons de 90 milions 
d’euros destinats per l’Ajuntament de Barcelona per atendre l’emergència provocada per 
la crisi de la Covid-19, se suma als 3,5 milions del primer i segon pla de de xoc aprovat  
abans de l’estiu. 

● L'Ajuntament de Barcelona convocarà a finals d’any per valor de 3 milions d’euros 225 
beques amb caràcter excepcional destinades a fer possible projectes de creació cultural, de 
recerca i d'innovació en l'àmbit de la cultura, la ciència i l'educació. 

● l’Ajuntament destinarà 600.000 euros a adquisicions d’obres d’art a través del MACBA amb 
el doble objectiu de reconèixer i patrimonialitzar generacions que encara no han format 
part de fons públics i de fer arribar recursos al conjunt del teixit vinculat a l’art a Barcelona. 

● L’Institut de Cultura de Barcelona articularà un programa conjunt amb els tres grans 
equipaments musicals de la ciutat: l’Auditori, el Palau de la Música i el Liceu per impulsar 
un sistema d’ajuts per a la promoció artística de músics en l’àmbit de la música 
contemporània i l’òpera. 

● Es reforça l’activitat virtual adreçada a la comunicació difusió d’activitats dels museus i 
centres patrimonials de l’ICUB impulsant noves mesures vinculades a la generació de 
contingut digital i de l’equipament tecnològic dels espais. 

● Biblioteques de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona adquiriran tauletes per 
valor de 825.000 euros per a l’accés a recursos educatius digitals per a alumnes en situació 
de vulnerabilitat. 

● L’IMEB incorporarà mesures extraordinàries a les 102 escoles bressol municipals de la 
ciutat per implementar un pla de suport que garanteixi el manteniment de la qualitat del 
servei en el marc del context de la pandèmia.  

L’Ajuntament de Barcelona va activar el passat 18 de març, i amb caràcter d’urgència, un primer 
paquet de mesures dirigides al sector cultural per respondre a la situació generada per la Covid-19. 
Es tractava d’iniciatives i propostes per començar a fer front a una crisi que ha afectat en la seva 
totalitat el teixit cultural de la ciutat. La intencionalitat del Govern municipal va ser la d’estabilitzar la 
situació i recuperar el pols del sector un cop superat l’episodi. Posteriorment es va treballar una 
ampliació de les accions a emprendre, ja des de les complicitat i necessitats dels diferents sectors 
culturals. Amb aquesta nova mirada es va presentar abans de l’estiu un segon paquet de mesures, 
amb accions molt dirigides a generar xarxes de suport i acompanyament, incrementar els ajuts 
directes, profunditzar en la diagnosi de l’impacte de la cultura sobre la ciutat, i a reforçar i adaptar 
programes existents.  

Als 3,5 milions del primer i segon pla cal sumar ara amb aquesta nova iniciativa 6,19 milions més, 
provinents dels fons de 90 milions d’euros destinats per l’Ajuntament de Barcelona per atendre 
l’emergència provocada per la crisi de la Covid-19.  En total 9,7 milions, una partida econòmica que  
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es desglossa afegint 8 noves mesures que donen forma al tercer paquet d’actuacions que exploren 
encara més en les necessitats sorgides en diferents sectors arran de la pandèmia.  

Noves línies d’intervenció pensades per arribar a nous àmbits de recerca que aprofundeixen en 
processos d’innovació i divulgació de diversos sectors vinculats a la creació i les pràctiques culturals. 
Els creadors i creadores independents ara seran els autèntics protagonistes del pla així com les 
seves iniciatives per donar resposta a alguns dels reptes que té la ciutat actualment.  Com a 
rerefons del pla, la reactivació d’un sector castigat fortament per la crisi sanitària, la lluita contra la 
precarietat i  la necessitat d’una mirada transversal que reconegui el seu valor productiu però que 
també focalitzi específicament els actors més febles de la cadena de valor del teixit cultural i científic 
de la ciutat.  

Noves mesures pensades amb una visió molt més transversal i a on experiències en l’àmbit de 
l’educació, la ciència i l’acció comunitària hi tenen també cabuda en forma de beques, de compra 
de material tecnològic de suport educatiu, de reforç i acompanyament als equips educatius de 
primera infància, d’adquisició per part de l’Ajuntament d’obra d’art o d’impuls de la creació artística 
en l’esfera musical. 

1. Nou impuls al programa de beques municipal 

L'Ajuntament de Barcelona convoca aquest any amb caràcter d'excepcional 225 beques destinades 
a fer possibles projectes de creació cultural, de recerca i d'innovació en l'àmbit de la cultura, la 
ciència i l'educació.  La finalitat d’aquestes és promoure iniciatives que contribueixin a mantenir el 
dinamisme i lideratge cultural, científic i educatiu de Barcelona a través de la innovació en cadascun 
d'aquests àmbits. 

Per dur a terme el programa, i recollint la proposta del Consell de la Cultura de la ciutat, l’ICUB ha 
proposat transformar els Premis Ciutat de Barcelona en la seva edició 2020 i el gruix de les seves 
categories ha quedat englobat dins de línies de “Creació” i “Ciències”, de les Beques Barcelona.  

Els imports de les beques podran ser de 10.000 euros per beca-projecte i de 6.000 euros per beca de 
suport a la creació.  

En termes de calendari, la previsió és que la convocatòria es publiqui en totes les seves modalitats 
a finals de 2020. 

S’han establert diferents línies de suport en funció de l’àmbit d’actuació que en conjunt es divideix 
en 15 modalitats. 

ÀMBIT EDUCACIÓ 
 

● Recerca en sistemes de vinculació i connexió entre centres educatius i equipaments culturals 
● Innovació en mediació o propostes educatives als centres culturals 

 
 
 



 
 
 
ÀMBIT CULTURA 
 
Suport a la creació: 

 
● Arts escèniques i arts vives en general: (teatre, circ, art del moviment) 
● Arts visuals i digitals i nous sectors creatius 
● Projectes híbrids (interdisciplinars) 
● Projectes d'innovació i creació musical 
● Projectes d’investigació audiovisual 
● Projectes de cultures populars 
● Projectes de creació literària i traducció 

 
Suport a la innovació i recerca:  
 

● Co-creació d’activitats educatives en museus amb les entitats socials 
● Projectes per a la dinamització de joves als museus  
● innovació en projectes comunitaris culturals 

 
ÀMBIT CIÈNCIA 
 

● Art i ciència 
● Creació de propostes innovadores de divulgació científica 
● Creació de continguts de divulgació científica en suport digital i audiovisual 
● Projectes de recerca científica:  El passat 7 d’octubre va sortir la convocatòria dels Premis de 

Recerca Científica a Reptes Urbans a la Ciutat de Barcelona 2020. Aquests nous premis van 
dirigits als joves membres de la comunitat científica de fins a 40 anys i de qualsevol branca 
del coneixement. Els objectius principals són estimular i reforçar el talent jove barceloní, i 
donar suport a projectes innovadors que abordin els reptes urbans de la ciutat que s’ha 
visibilitat més que mai amb la Covid. 

La dotació total de les beques és de 3 milions d’euros, dels quals 1,2 milions corresponen als 
projectes de recerca científica. 

 

2. Adquisició d’obra artística per a la promoció de creadores i creadors en 
l’àmbit de les arts visuals 

L’Institut de Cultura de Barcelona a través del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
activa un programa de compra d’obra artística adreçat a creadores i creadors en l’àmbit de les arts 
visuals. L’impuls d’aquesta mesura compleix amb el doble objectiu de reconèixer i patrimonialitzar 
generacions que encara no han format part de fons públics i de fer arribar recursos al conjunt del 
teixit vinculat a l’art a Barcelona. 

Amb una dotació econòmica inicial de 600.000 euros es preveu poder arribar al màxim nombre de 
creadors i creadores de peces d’art visual per confeccionar un fons d’obres rellevant.  
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Un jurat constituït per un grup d’experts serà l’encarregat de seleccionar les peces a adquirir i s’ha 
previst iniciar el procediment  de compra a finals de 2020. 

3. Promoció de projectes de creació artística en l’esfera de la música 
contemporània i l’òpera 

L’Institut de Cultura de Barcelona articularà un programa conjunt amb els tres grans equipaments 
musicals de la ciutat: l’Auditori, el Palau de la Música i el Liceu amb la finalitat d’impulsar un 
sistema d’ajuts per a la promoció artística de músics en l’àmbit de la música contemporània i 
l’òpera.  

Amb una dotació de 350.000 euros es vol donar l’impuls al col·lectiu de nous talents musicals en 
aquests àmbits més minoritaris que requereixen de plataformes per poder mostrar els seus treballs 
en l’actualitat. Donar-se a conèixer i alhora obrir circuits per generar sinergies i afavorir la seva 
promoció i vàlua.  

Un jurat constituït per un grup d’experts serà l’encarregat de seleccionar les creacions musicals i s’ha 
previst iniciar el procediment de selecció a finals de 2020. 

4. Adquisició de tecnologia per a la comunicació i difusió de centres 
patrimonials 

Amb un pressupost previst de 172.000 euros i amb la finalitat de reforçar l’activitat virtual dels 
museus i centres patrimonials, l’Institut de Cultura de Barcelona  impulsarà sis mesures vinculades a 
la generació de contingut digital i a la millora de l’equipament tecnològic dels centres patrimonials, 
per a una millor comunicació i difusió.  

1. Filmació i fotografia 360º de les exposicions permanents. Aquest material es difondrà a les 
pàgines web, en forma de visites virtuals, i a la resta de canals de comunicació digital. 

2. Adquisició d’equipament tecnològic per a la producció i difusió en línia. d’activitats 
públiques, com ara presentacions, conferències, visites guiades, entre d’altres-  

3. Conversió i oferiment de continguts per a la visita en format digital. Els suports de paper, 
com ara els fulletons, plànols-guia, llibrets i altres informacions per a la visita seran tots 
digitals. La persona usuària ho podrà descarregar i consultar fàcilment al seu dispositiu 
mòbil, mitjançant codis QR, o altres aplicacions específiques. 

4. Millora de la connexió a internet als espais públics dels centres patrimonials. Es proposa la 
instal·lació de sistemes avançats de connexió a internet als museus i centres patrimonials, 
per facilitar la descàrrega ràpida de continguts digitals associats a la visita i l’emissió en 
streaming d’activitats. 

5. Adquisició de bucles magnètics portàtils per a l’atenció presencial a persones amb 
discapacitat auditiva.  

6. Instal·lació de films adhesius de seguretat, per a la protecció anti-COVID dels terminals 
tàctils. S’instal·laran pel·lícules protectores als dispositius tàctils dels museus i centres 
patrimonials, per maximitzar la higiene i seguretat de les persones usuàries. 

 
 
 
 
 



 
 
 

5. Adquisició de tauletes per garantir l’accés a recursos educatius digitals 
  
Les Biblioteques de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona adquiriran tauletes per valor 
de 825.000 euros per a l’accés a recursos educatius digitals. La mesura s’adreça a aquells alumnes  
més vulnerables obligats a seguir la docència des del seu domicili, per causa d’un confinament no 
voluntari, o per facilitar l’accés als recursos educatius disponibles en línia a través de la plataforma 
de continguts digitals eBiblio.cat 
 
Pel que fa al projecte liderat per Biblioteques de Barcelona, la mesura garantirà que els dispositius 
arribin al màxim d’alumnat possible al llarg d’aquest curs, especialment als entorns amb situació de 
vulnerabilitat, i facilitarà l’accés als recursos educatius disponibles en línia a través de la plataforma 
de continguts digitals eBiblio.cat, que dóna accés a les col·leccions digitals de la xarxa de biblioteques 
(llibres electrònics, audiollibres, música, cinema, etc.) i a les aplicacions més utilitzades pels centres 
educatius. 
 
D’altra banda, la mesura impulsada des del Consorci d’Educació de Barcelona garantirà el seguiment 
a distància de les classes d’aquell alumnat obligat a seguir la docència des del seu domicili per causa 
de confinament no voluntari (quarantenes de grup estable amb com a mínim un positiu confirmat 
per PCR). Els destinataris són l’alumnat en situació socioeconòmica i/o sociocultural desafavorida 
reconeguda (NESE B), i que estigui cursant estudis obligatoris en centres públics o concertats de la 
ciutat de Barcelona.  

6. Pla de reforç per garantir la qualitat dels serveis educatius a la xarxa 
d’Escoles Bressol Municipals en el context Covid 

L’’IMEB incorporarà mesures extraordinàries a les 102 escoles bressol municipals de la ciutat per 
implementar un pla de reforç que garanteixi el manteniment de la qualitat del servei en el marc del 
context de la pandèmia. El cost estimat d'aplicació d’aquestes mesures és de 1.041.000 € i comprèn 
les següents accions: 

 
1. Reforç del servei d’educadores/educadors tant per tasques de reforç d’horaris com per 

aquelles tasques relacionades amb les mesures higièniques a implementar arran del covid. 
 

2. Compra de material d’higiene, seguretat i prevenció sanitària. 
 

3. Adquisició de material i mobiliari per sectoritzar espais.  
 

4. Acompanyament als equips educatius de les escoles i famílies. 
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7. Impuls del projecte “tardes enriquides” de reforç escolar a infants en 

barris amb major índex de desigualtat 

‘Tardes enriquides’ és un projecte de servei de suport i acompanyament per  desenvolupar i 
reforçar les competències de comprensió lectora, expressió oral i càlcul matemàtic. El programa 
dotat amb un pressupost de 150.000 euros s’adreça als infants de 2n i 3r de primària de les escoles 
dels barris amb major índex de desigualtat social inclosos en l’actual Projecte Educatiu de Ciutat i 
el Pla Educatiu de Ciutat i el Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona.  Amb aquesta iniciativa es 
pretén compensar especialment les mancances a nivell d'aprenentatge que els infants han pogut 
patir durant el període de confinament domiciliari pel que fa a les competències que es consideren 
essencials per l’èxit escolar. 

Tot i que està previst que les seves activitats es portin a terme a les instal·lacions de les mateixes 
escoles, hi ha la voluntat de comptar amb el suport de les biblioteques de barri com a equipament de 
proximitat del territori i espai de lectura,  així com promoure la implicació de les famílies com a 
agents educatius fonamentals, amb accions lligades a enfortir les seves capacitats per a acompanyar 
i estimular els hàbits d’aprenentatge dels seus fills. 

8. Reforç de la xarxa de casals comunitaris 

Des de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat es destinen 50.000 euros per a les despeses 
de gestió i dinamització dels casals comunitaris. Amb aquest nou model s’innova en la coproducció 
de polítiques socials a partir de la col·laboració público-comunitària amb l’objectiu d’enfortir el teixit 
social, associatiu i les xarxes veïnals més enllà de la pandèmia de la Covid-19. 

El passat mes de juny i en el procés de desescalada del confinament, Barcelona ja  va apostar de 
manera decidida per potenciar el teixit social i comunitari. L’Ajuntament de Barcelona va posar a 
disposició d’aquestes xarxes veïnals vint casals de barri i altres equipaments de proximitat com a 
casals comunitaris, és a dir, centres logístic i d’operacions, amb suport material i d’acompanyament. 
Aquesta inversió social per part de la ciutadania és el fonament del benestar social i la demostració 
de com l’acció col·lectiva contribueix a la contenció de la pandèmia i els seus efectes, 
complementant les polítiques públiques socials municipals. 

Els casals comunitaris operen com a centres de referència a disposició de les entitats i xarxes de 
solidaritat on convergeixen els i les professionals del mateix equipament, les associacions i els serveis 
de les polítiques socials municipals. En aquest sentit, els casals comunitaris permeten establir equips 
de treball permanents entre els equipaments i el personal dels serveis socials municipals oberts a les 
entitats veïnals per facilitar la detecció i atenció compartida i col·lectiva de les necessitats dels veïns i 
veïnes vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resum proposta econòmica 

 

TERCER PAQUET DE MESURES ÀREA CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT 

Beques en diferents disciplines de l’àmbit de la 
cultura, l’educació i la ciència 

  3.000.000 € 

Adquisició d'obra d’artistes d’arts visuals   600.000 € 

Promoció de nous projectes musicals  en l'àmbit de 
la música contemporània i  l’òpera 

  350.000 € 

Tecnologia per a la comunicació i difusió als centres 
patrimonials 

  172.200,01 € 

Adquisició de tauletes per garantir l’accés a recursos 
educatius digitals 

  825.000 € 

Suport a la xarxa d’Escoles Bressol per implementar 
mesures covid 

  1.050.000 € 

Promoció projecte “Tardes Enriquides”     150.000  € 

Reforç de la xarxa de casals comunitaris   50.000 € 

TOTAL TERCER PAQUET DE MESURES  6.197.200,01 € 

TOTAL PRIMER I SEGON PAQUET DE MESURES  3.479.799,99 € 

TOTAL FONS COVID:   9.677.000  € 
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