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El present projecte analitza el canvi de gestió cultural que ha viscut la ciutat de 

Vic aquest darrer mig any i intenta proposar un nou model de cultura 

transversal. 

En un primer moment analitzem la ciutat a nivell socioeconòmic per acabar-nos 

centrant en els diversos aspectes culturals, tant polítics com d’equipaments. 

És precisament després d’aquest anàlisis que em plantejo una proposta 

cultural, veient la cultura com un element cabdal per a la societat i el bon 

funcionament de la ciutat. La cultura com un element cohesionador i de 

participació ciutadana. 
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1. Cultura i  Ciutat 
Aspectes socioeconòmics 
Geografia: Distribució territorial  
 

 

Vic és la capital de la comarca d’Osona, província de Barcelona.  

A Osona hi viuen 152.411 habitants distribuïts en 51 municipis  

diferents tot i que quasi la meitat de la població viu entre  

Vic (26%), Manlleu (13,5%) i Torelló (9%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: http://naturarea.pleyhades.com/images/Espanya/Catalunya/Comarques/images/MapaOsona_ON.gif 

            http://www.municat.net/pagines/info/escola/mapes/ref_osona.jpg 

 

 

Vic és la ciutat capital de la comarca d’Osona, província de Barcelona. Compta amb una 

població que en el mes de juliol de l’any 2009 era de 40.242 habitants (segons dades de l’Anuari 

Socioeconòmic 20091), per tant entra dins el grup de les ciutats mitjanes de Catalunya entra 

20.001 i 50.000 habitants.  

Tenint en compte el futur mapa de les vegueries que es vol traçar, la comarca d’Osona passaria 

a formar part de la vegueria central i així Vic possiblement perdria la seva posició de capitalitat. 

És obvi, doncs, que des de l’àmbit social i polític es treballi per mantenir una categoria de ciutat 

que la situï dins el mapa de Catalunya. I la cultura hi pot jugar un paper rellevant.  

La comarca d'Osona, situada a l'extrem nord-est de la depressió central Catalana, està 

rodejada pel prepirineu al nord, la serralada transversal al nord-est, la serralada prelitoral al 

sud-est, i a l’oest la depressió central. Limita amb cinc comarques: al nord amb el Ripollès, la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Anuari Socioeconòmic de Vic, núm. 3. Any 2009. IMPEVIC, Ajuntament de Vic. 
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Garrotxa i el Berguedà, a l'oest amb el Bages, a l'est amb la Selva i al sud amb el Vallès Oriental. 

Transcorrent la mateixa distància arribes al Pirineu o a la Costa Brava. 

Osona conté 51 municipis, tres d'ells pertanyen a la província de Girona (Espinelves, Vidrà i 

Viladrau) i els 48 restants a la província de Barcelona. Les seves extensions varien des dels 

68,88 km² d’ Oristà (que curiosament és molt poc poblat) fins els 0,97 km² de Sant Hipòlit de 

Voltregà. 

En els darrers cinquanta anys la comarca ha experimentat una evolució demogràfica 

caracteritzada per un suau creixement fins assolir els 152.411 habitants actuals2. Vic, la 

capital, amb 40.242 habitants representa el 25% de la població comarcal, seguida de Manlleu, a 

7 km de distància, amb 20.647 habitants (13,5%) i Torelló, a 15 km, amb 13.808 habitants (9%).  

La comarca és molt activa, i disposa de la majoria de serveis que ens podem trobar a grans 

zones urbanes, tot i que la majoria es concentren a la capital. 

Vic es troba enmig d’una plana que porta el  seu mateix nom, Plana de Vic,  al  centre de la 
comarca. 
 
La ciutat és famosa per la seva persistent boira que a l’hivern provoca el fenomen de la inversió 

tèrmica -arribant fins a mínimes de –10 i màximes prop dels 0º3-, i també per les seves fires i 

mercats. Al llarg de l’any acull turistes d’arreu del món cridats pel Mercat del Ram, el Mercat 

Medieval, el Mercat de Música Viva de Vic, així com també pel tradicional mercat dels dimarts i 

dissabtes a la Plaça Major. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Plaça Major de Vic i vista de les adoberies amb la catedral al fons. Mireia Munmany. 

 

 

A tall d’història recordem que es té coneixement de Vic des del segle IV abans de Crist, quan el 

nom d’Ausa era el centre de la tribu ibèrica dels Ausetans. Més tard, amb l’ocupació romana, es 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 www.idescat.cat (dades del 2009). 
3 Per conèixer més sobre la Natura de la ciutat de Vic, veure Annex n. 1 
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va convertir en ciutat tributària. Mostra de la seva importància és que va arribar a ser municipi i 

s’hi va construir el Temple (Temple Romà) en el segle II, que se’n conserva una reproducció feta 

amb diferents parts trobades del temple antic. 

 
La ciutat té una extensió geogràfica de 30,6km 2 i  està dividida en vuit àrees urbanes4 per 
tal d’adequar-se a l ’estructura de barris,  que representen el 14% del terme municipal.  
	  
	  
La ciutat de Vic disposa d’una ubicació privilegiada i  està ben connectada amb la majoria 
de pobles i  ciutats de la comarca i  de Catalunya.  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Font: Oficina de Turisme de Vic 

	  
	  
Via carretera mencionem la C17 per anar cap a Barcelona o bé a Puigcerdà, que és la porta 

d’entrada a França. La C-25: Eix Transversal que et connecta Lleida i Girona, i l’obertura de la C-

37: Eix Vic-Olot, que ha apropat Olot en 20 minuts i la Uvic ha vist com en el curs 2009-10 

augmentava en un 69% el nombre d’estudiants de la Garrotxa. El que s’hauria de millorar són 

les comunicacions intercomarcals, sobretot les carreteres que enllacen pobles amb pocs 

habitants. 

 

Pel que fa al transport públic cal destacar la línia 3 de RENFE que uneix Barcelona - Vic – 

Puigcerdà, coneguda per la seva ineficàcia però amb un projecte sobre la taula de 

desdoblament per poder-se convertir en una línia internacional. I també disposa d’una estació 

d’autobusos metropolitans amb sortides diàries a Barcelona, Girona, Lleida, passant per 

Manresa, i Olot. També hi ha diversos serveis diaris que enllacen la totalitat de pobles de la 

comarca amb la capital, amb horaris més o menys reduïts. I busos interurbans que uneixen els 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 1: El Castell d’en Planes, el Sucre i la Torre dels Frares. 2: l’àrea de Gurb i Santa Clara. 3: casc antic, l’Eixample Morató i el carrer 

Verdaguer. 4: zona del Remei, habitatges Montseny i can Robert. 5: l’Estadi i l’Horta Vermella. 6: l’àrea de Santa Anna, barri d’Osona i 

Serra-de-senferm. 7: zona dels Caputxins, Sant Llàtzer i Quatre Estacions. I, 8: la zona de la Guixa. 
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barris de la ciutat. En qualsevol cas, el màxim volum de mobilitat a la ciutat i a la comarca es fa 

a través del cotxe privat5.  

 

 

 

	  
	  
	  
Població 

 

En el mes de juliol  de l ’any 2009 la població de Vic era  
de 40.242 habitants, segons dades de l ’Anuari Socioeconòmic 
de Vic.  Aquesta xifra suposa un augment del 2,2% respecte 
la que hi havia el  mes de desembre de l ’any 2008.  
En prop de 10 anys la població ha crescut en més de 10.000 persones.  
 

 

	  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i l’Observatori Econòmic de Vic 

 

 

 

L’evolució demogràfica s’explica pel context econòmic general. El període més àlgid del 

creixement va ser del 1951-1980, coincidint amb l’arribada d’immigrants procedents de regions 

del sud de l’estat, flux que es va aturar a principis dels vuitana. En els anys noranta es va 

recuperar el flux migratori, procedent sobretot d’Àfrica, i la població va tornar a créixer fins i tot 

amb major intensitat que en l’etapa anterior. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Per saber-ne més aneu a l’Annex, nº2. 
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El 2008, segons dades de l’Anuari Socioeconòmic, hi va haver 612 naixements i 338 morts, que 

suposen el 23% de l’aportació al creixement de la població de Vic. El 77% restant es deu al 

saldo migratori amb un total de 2.693 altes per immigració i 1.778 baixes per emigració. 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
La immigració no és nova i  ja representa el 25% de la població total de la ciutat de Vic.  La 
majoria prové d’Àfrica, sobretot de Marroc. L’altre gran grup és el  de persones 
procedents d’Amèrica Llatina, seguides de la població nascuda a Àsia. 
 
 

 
 

Font: Mercat del Remei. Daví Martí. 

 

 

El mes de juliol del 2009, el 25% de la població de Vic era immigrant. De les persones amb 

nacionalitat no espanyola, el grup més important el formen aquelles que provenen d’Àfrica, 

representant el 14,4% de la població de Vic. Dins aquest grup cal destacar les persones amb 

nacionalitat marroquina que representen el 9,6%, seguides de persones provinents de Ghana 

(2,6%). L’altre gran grup és el de les persones d’Amèrica Llatina que són el 4,9%. Seguidament 

hi ha la població nascuda a Àsia amb un 2,9% de la població total de la ciutat, els de la resta de 

la Unió Europea que són el 2,6% i els nord-americans amb el 0,12% del total. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Anuari Socioeconòmic 

 

Tot i no ser un fenomen aïllat de la ciutat de Vic, sí que es tracten de dades superiors a la 

mitjana de Catalunya on la població estrangera se situa al 15% de la població total. Aquest fet 

s’explica sobretot per les persones procedents d’Àfrica ja que mentre en el conjunt de 

Catalunya representen el 3,8%, a Vic són el 14,4% de la població. 

 

Els nouvinguts s’han anat distribuint per diverses zones de la ciutat. Al centre és on hi ha la 

major concentració relativa (25,8%), mentre que en termes absoluts el major nombre es troba al 

Remei-Sant Pere-Montseny (37,55%), Estadi Santa Anna (33,80%) i Senferm-Osona (26,01%)6. 

Tot i que en conjunt la població viu en un ambient de tranquil·litat i convivència, en moments 

puntuals es perceben situacions que treuen a la llum problemes estructurals7. 

 

L’arribada de població estrangera representa una entrada de població globalment molt 
més jove que la població existent a Vic i  que situa la majoria dels habitants de la ciutat 
entre els 30 i  39 anys. 
 

La mitjana de la població immigrant se situa al voltant dels 27,6 anys d’edat amb els homes i als 

17 anys en el cas de les dones. Si tenim en compte la totalitat de la població, veiem que la 

mitjana d’edat dels seus habitants se situa entre els 30 i 39 anys, que suposa el 19,2% de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Veure Annex: notícia 9 Nou: Pla de barris del Sud de Vic, 9 d’abril del 2010. 
7 Aparentment sembla que hi ha una bona convivència entre autòctons i gent nouvinguda, però en els barris on es concentra el major 

percentatge d’immigrants les diferències es fan més evidents. Ja hi ha actuacions a favor la cohesió social, la llei de pla de barris que 

permet rehabilitar aquestes zones, el model Vic de les escoles que reparteix el nombre d’immigrants equitativament, etc. Però en les 

útlimes eleccions el partit xenòfob Plataforma x Catalunya, abanderant un programa polític que es basa en l’oposició a la immigració 

islàmica, va aconseguir quatre regidors a l’Ajuntament, una esdeveniment insòlit. En aquest sentit també a inicis d’any hi ha hagut molta 

polèmica respecte el padró municipal, quan l’equip de govern (CiU, PSC i ERC) va anunciar que només empadronaria aquells immigrants 

que tinguessin els papers en regla. Una polèmica que posa a debat un tema preocupant per a molts ajuntaments i una manca de cohesió 

social en el si de les mateixes ciutats.  
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població. L’altra dada rellevant és que el 53,3% de la població no ha arribat als 40 anys i que el 

21,1% no ha complert els vint.  

 

Per grups d’edat més concrets, segons dades del 2008 procedents de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya (Idescat)8, el 16,5% dels seus habitants es trobaven entre els 0 i els 14 anys, el 67,7% 

entre els 15 i 64 i el 15,8% eren més grans de 65 anys, (dades semblants a les del 2007 i també 

semblants a la resta de Catalunya).  

 

Xifres molt igualitàries segons el sexe dels ciutadans.  
 

Segons l’Anuari Socioeconòmic, al 2009 ens trobem en 20.184 homes i 20.058 dones. On veiem 

que predominen els homes és, sobretot, en les edats de treballar, entre els 25 i als 40 anys. En 

canvi les dones sobresurten en les edats més avançades.  

 

Taula 1. Població per grups d’edat 2007 - 2008 

  
% Vic    07    08  

 
%Osona 07   08 

 
%Cat    07   08 

 

<15 

15-64 

>64 

   

    16,1       16,5 

    67,8       67,7 

    16,1      15,8 

        

      15,7        16 

      67,6        67,6 

      16,7       16,4 

  

   14,5        14,7 

    69,1        69 

    16,4       16,2 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i l’Observatori d’Osona 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i l’Observatori d’Osona 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 www.idescat.cat. 

Estructura de la Població 2008 

Dones	  

Homes	  
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La majoria de població entén el català.  

Segons dades del 2001 de l’Idescat (les més recents), el 94,3% de la població entén el català i el 

83,6% el saben parlar. En termes absoluts representen 29.315 persones que l’entenen, i 26.242 

que el saben parlar, tenint en compte la població de 2 anys i més. Els valors de qui el saben 

parlar són lleugerament superiors a la mitjana de Catalunya. Però recordem que no són dades 

actualitzades. 

 

La majoria de matrimonis són civils.   

El 2007 en total hi havia 145 matrimonis de diferent sexe, majoritàriament concentrats en 

homes i dones de 25 a 34 anys. D’aquests, 92 van ser civils i 53 catòlics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat econòmica9 
 

Antigament la ciutat de Vic era agrícola i  ramadera  
i  el  seu negoci industrial girava entorn de les pelleries.  
Avui aquest sector econòmic és història i  la ciutat es  
dinamitza mitjançant una estructura econòmica de  
petites empreses basada en l ’equilibri  sectorial.   
Tot i  que predomina el sector serveis, és una ciutat 
més industrial que la mitjana provincial.  
 

 

Vic ha començat a viure en un marc de deslocalització de les empreses catalanes cap a altres 

territoris on els costos de producció són inferiors i ha continuat i s’ha vist immersa en l’actual 

crisis econòmica mundial. En aquests darrers anys cal remarcar l’efecte que ha tingut la crisi 

del cuir i de la pell per una ciutat que es caracteritzava per tenir un sector adober que donava 

feina a més de 1.300 treballadors. Des del 2003 han tancat empreses com LILSA, Curtits Tañà, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Més informació i dades econòmiques a l’Annex, n.3. 
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Colomer Munmany, Genís Antel i Curtits Codina, que donaven feina a bona part d ela població 

de la comarca. 

	  
Actualment la gran majoria d’oferta industrial que hi ha a la ciutat són naus petites de 400 

metres quadrats, ubicades en un dels quatre polígons de la ciutat10. Pel que fa al sostre 

terciari, gairebé el 75% està localitzat en el casc urbà, sobretot en els barris del centre. Per 

contra, Senferm-Plaça d’Osona i La Guixa presenten un nivell de terciari mínim, d’entre l’1% i el 

2% sobre el sostre total, segons dades de l’Observatori Econòmic11. 

 

El teixit empresarial de Vic està format per 20.339 treballadors afiliats a la seguretat social, 

d’aquests, 16.501 (81%) són assalariats i 3.838 (19%) autònoms, segons dades del segons 

trimestre del 2009 de l’Observatori.  

 

La distribució segons sectors mostra que quasi el 67% dels afiliats treballen en sectors de 

serveis, mentre que el 24% aproximadament estan afiliats a la indústria, el 7,5% a la 

construcció i poc menys de l’1,5% a l’agricultura. Si tenim en compte les dades de la província 

de Barcelona on els afiliats a serveis són el 74%, la indústria el 17% i la construcció el 8%, 

veiem que Vic és un municipi més industrial que la mitjana provincial.  

 

 

 

 

 

 

          
Font: Elaboració pròpia a partir de xifres de l’Observatori Econòmic d’Osona 

 

 

La taxa d’atur és preocupant i  se situa al 16,68% de la població total.  

 

Pel que fa a l’atur, igual que a la resta de Catalunya, la ciutat de Vic registra cada dia unes xifres 

més elevades i preocupants. La mitjana d’atur registrat el setembre del 2009 ja arribava a les 

3.438 persones, xifra que situa una taxa d’atur del 16,68% de la població total. Aquesta taxa és 

superior a la taxa d’Osona (14,16%) i a la de Catalunya (12,74%). Si comparem les dades amb el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Segons dades del 2006 el polígon amb més empreses és el Malloles amb 183, seguit del Mas Beuló amb 153, el Parc d’Activitats 

Econòmiques amb 96 i el Sot dels Pradals amb 84. 
11 http://www.ccosona.es/observatori/observatori.php. 
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mateix mes de setembre del 2008 veiem que amb un any l’atur ha augmentat un 62,6%, que 

significa 1.234 persones més registrades a l’atur.  

En declaracions del mateix regidor d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Vic, el senyor 

Joan López (ERC) el llindar de pobresa de Vic és del 18%. Les imatges de ciutadans demanant 

caritat o buscant als contenidors ha aparegut també a Vic12.  

 
Vic Creixement anual de l’atur 

registrat                 

taxa d’atur 

2003 7,06                                       7,53 

2004 6,31  7,73 

2005 2,78  7,69 

2006 -2,73  7,30 

2007 0,85 7,44 

2008 41,97 10,39 

 
Font: Anuari Socioeconòmic Vic 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Anuari Socioeconòmic Vic 2009 

 

 

 

Serveis 

 

Vic continua essent opció de primera residència.  
 
Al 2008 es van iniciar 59 habitatges i se’n van finalitzar 484. Pel que fa als nous habitatges 

iniciats, s’ha produït una reducció del 93,1% respecte l'any anterior.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Notícia apareguda a el 9 Nou: El Consell de ciutat de Vic demana agilitar un alberg social que aculli els “sense sostre”, del divendres 27 

de novembre de 2009. Veure Annex. 
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En quant al preu de l’habitatge nou, segons dades de la Direcció General d’Arquitectura i 

Habitatges (CGAH) és de 2.640 euros, un 17,5% menys que l’any 2007. Respecte el lloguer mitjà, 

l’any 2008 es pagava 671,7 euros al mes. Segons dades de l’Incasòl, va ser el municipi amb un 

major creixement del preu del lloguer respecte l’any anterior, amb un increment del 5,6%. 

 
En serveis socials s’ha posat en marxa una residència i  un centre de dia amb habitatges 
dotacionals, però cal seguir-hi treballant tenint en compte l ’envelliment de la població.  

Amb l’obertura de la Residència El Nadal, que es va posar en funcionament el passat 19 

d’octubre del 2009, les 144 places (93 són de nova creació) donaran resposta a l’elevada 

demanda de servei i a la manca de places residencials concertades de la ciutat. En el mateix 

complex, també hi ha un centre de dia que dóna servei als 63 habitatges dotacionals. 

 

Pel que fa als llits hospitalaris, Vic disposa de l’Hospital General de Vic amb 240 llits, i la Clínica 

de Vic amb 80 llits. També té dos CAP’s: CAP Nord i CAP sud. La situació de Vic tot i que 

millorada, encara queda curta per atendre totes les demandes13.  

 

Els serveis educatius milloren dia rere dia i  només falta solucionar l ’oferta d’infantil  i  
primària. Sens dubte el que ha revifat més la ciutat ha estat la posada en funcionament 
de la Universitat com a centre d’ensenyament superior.   
 

Tenint en compte els centres d’ensenyament actuals (curs 2009-10) destaca l’obertura, el curs 

passat, de tres escoles bressol municipals, gestionades per la Fundació Educació i Art. Es 

tracta de l’Horta vermella, Caputxins i Serra-de-senferm, cada escola ofereix 82 places, en 

total 246, d’entre 0 a 3 anys. De centres privats n’hi ha cinc.  

Pel que fa a centres d’educació infantil i primària hi ha sis centres públics (un més que l’any 

2004). De concertats n’hi ha sis, cinc dels quals també ofereixen educació secundària. 

Precisament és l’oferta d’infantil i primària la que falta millorar. La construcció de la nova 

escola pública del centre de la ciutat encara no té data tot i que ja disposa del projecte. De 

moment, des del curs 2008-09 s’imparteixen les classes en barracons a Casa Caritat. També es 

preveu crear un CEIP públic al barri del Remei14. 

Respecte a centres públics d’educació secundària n’hi ha tres, que a més també ofereixen 

batxillerat i cicles formatius. A més d’una Escola d’Art que ofereix la línia de batxillerat artístic. 

Precisament les obres d’un dels instituts, La Plana de Vic, no estaran del tot enllestides fins a 

finals d’aquest curs 2010, tot i que el passat gener ja va obrir les portes al seu nou espai ubicat 

a l’Horta Vermella. Amb aquest tercer centre d’educació la ciutat permetrà acabar amb el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Per saber-ne més, veure Annex n.4. 
14 Per tenir dades d’escolarització, veure Annex n.5. 
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dèficit de places en secundària. També a l’institut Jaume Callís s’està executant una reforma 

integral. 

 

També cal destacar la Universitat de Vic que aquest darrer curs 2009-10 ha matriculat 1.746 

alumnes nous, 318 més que el curs passat i ja en són 5.033 els que cursen estudis de grau, 

màster i doctorat a la UVic.  

Precisament la condició de ciutat universitària ha reforçat extraordinàriament la vida cultural 

vigatana, tradicionalment ja molt acreditada però que en els darrers any ha rebut un impuls 

realment important.  

 

 

Passem a parlar dels establiments hotelers.  

Fa temps que es parla d’obrir un hotel de cinc estrelles al costat de l’edifici El Sucre, on ara hi 

ha un pàrking de terra. De moment se’n dibuixa un projecte. Però lluny d’imaginacions, podem 

afirmar que l’any 2008 hi havia 4 hotels i un hostal amb unes 250 places en total. Tres hotels de 

dues estrelles i un d’una. També cal destacar l’existència de cinc residències- cases de pagès, 

amb 48 places, i 50 apartaments, inaugurats l’any passat i que ofereixen 200 places. 

 

 

L’Estudi 
La ciutat de Vic compta amb l’indicador de  
Qualitat de vida i  cohesió social 15 ,  un projecte 
 de recerca i  desenvolupament intermunicipal europeu  
El perfil  de la ciutat.  Mesura de la qualitat de vida  
i  la sostenibilitat de les ciutats mitjanes europees,   
que pretén la creació d’un sistema de recursos per a  
tots els agents implicats en els processos de desenvolupament 
urbà, que ajudi a la valoració i  mesura dels elements clau 
que influencien la qualitat de vida en les ciutats de dimensió 
mitjana. El primer informe de la xarxa es va presentar  
l ’any 2006, amb dades del 2004, quan  
Vic va ser capdavantera en qualitat de vida .   

 

L’objectiu de l’informe presentat era analitzar un conjunt d’indicadors estratègics de qualitat 

de vida i cohesió social a partir de criteris de mobilitat laboral i de serveis fonamentals –

bàsicament sanitaris i educatius. Per realitzar l’estudi es determina per a la província de 

Barcelona una agrupació de cinquanta-un subsistemes urbans. 

Vic va obtenir una valoració molt alta en la major part de les variables analitzades, 
especialment pel que fa a accés a l ’habitatge, les facilitats educatives, els serveis 
socials a la tercera edat i  la capacitat d’atracció de població resident d’altres àrees. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 http://www.perfilciutat.net/fitxers/1er_informe_III.10.vic.pdf 
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Martorell  i  Vic se situaven entre els deu primers del rànquing respecte al total de 
subsistemes de la província de Barcelona, pel que fa a Capacitat de Progrés Individual.  En 
l ’Índex d’Equilibri  Social,  Vic va sortir  com a millor posicionada d’entre els cinquanta-un 
subsistemes. En Condicions de Vida de la Comunitat,  Santa Coloma, Barberà i  Vic estaven 
per damunt de la mitjana provincial.  

Si ens fixem en els resultats de l'anàlisi de Qualitat de Vida i Cohesió Social, Vic va superar la 

mitjana de la província, sent, de fet, el subsistema de la Xarxa millor posicionat en els anys 

1991 i 2002.  

Vic presentava clars avantatges comparatius en termes de la capacitat de mantenir-se dels 

seus habitants, de gaudir d'una població dinàmica i creixent, de la seva dotació 

automobilística, de les possibilitats d’accedir a un habitatge nou, de la capacitat d’atracció de 

població resident d’altres àrees, de les diferències entre homes-dones en taxa d’atur i nivell 

d’estudis, de densitat automobilística, del grau de cobertura de les necessitats de la gent gran 

resident, de la qualitat dels seus habitatges, de la dotació relativa de serveis educatius i de la 

situació financera dels ajuntaments que l’integren. Ben al contrari, mostra desavantatges 

respecte la mitjana provincial pel que fa a la capacitat de generació de riquesa, al nivell 

d’estudis dels seus residents, a la necessitat que tenen els seus habitants de desplaçar-se del 

lloc de residència per motius d'estudis o de feina, de la disponibilitat de mitjans de transport 

públics, de les dotacions sanitàries, de les condicions medi ambientals i de les dotacions de 

serveis culturals i d'oci. Punt que ens interessa especialment. 

 

La mitjana d’edat de la població l’any 2005 era de 39 anys, dada inferior a la de la mitjana 

provincial que es trobava als 40,1. Presentava uns índexs d’infantesa i dependència superiors a 

la mitjana provincial i un índex d’envelliment inferior. 

La dotació relativa en places en residències per a gent gran era millor que la mitjana provincial. 

A més, cal esmentar que tenia la millor dotació relativa d’aquests serveis dels municipis de la 

Xarxa, però hi va haver una reducció en l’any 2004 respecte el 2000. Per altra part, també tenia 

una millor dotació que la mitjana provincial pel que feia a les places en centres de dia per a gent 

gran, i, en aquest cas, s’havia produït una millora entre els anys 2001 i 2004. Quant a la dotació 

relativa de places en centres i llars residencials per a persones amb disminució tenia una pitjor 

dotació que la mitjana provincial, tot i que hi hagués hagut una millora entre els anys 2001 i 

2004. Així mateix, entre els cursos 2001/02 i 2005/06 hi va haver un descens en la dotació 

relativa de places en llars i escoles d’educació infantil. 

L’any 2001, la taxa d’ocupació dels residents espanyols es va situar per sobre de la mitjana 

provincial, sent, a més, la taxa d’ocupació més elevada dels municipis de la Xarxa. Pel que fa a 

la taxa d’ocupació dels estrangers, la de Vic es va situar una mica per sota de la mitjana 

provincial. Així mateix, la relació entre taxa d’ocupació dels residents estrangers respecte els 

espanyols es trobava per sota de la mitjana provincial. 
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Segons els resultats de la qualitat del capital humà pel municipi de Vic, era l’any 2001 (7,95) 

superior al de la província de Barcelona (7,91). La categoria amb més pes era la de segon grau 

(45,4%), seguida per la de primer grau o inferior (42,1%) i, finalment, pel tercer grau (12,5%). Pel 

que fa als indicadors que mesuren el capital humà en procés de formació, es comprova, per Vic, 

que el pes relatiu (5,80%) dels residents que es trobaven cursant estudis especialitzats 

(formació professional o universitaris) no superava a l’ obtingut per la província de Barcelona 

(5,98%). Pel que fa als estudis en curs de formació professional (0,99%), Vic es situava per sota 

de la taxa provincial (1,27%). També en els estudis de formació professional de grau mig 

(0,53%) i de grau superior (0,46%) que estaven en (0,64% i 0,62%). On se situava per sobre la 

mitjana provincial era en els residents que estaven cursant estudis universitaris (4,82% a Vic i 

4,71% a la província de Barcelona), sent la més elevada de la Xarxa. El percentatge registrat per 

les diplomatures (1,56%) era inferior al de la província de Barcelona (1,59%), mentre que les 

taxes de les llicenciatures (2,41%) i els estudis de doctorat (0,85%), es situaven per sobre de les 

provincials (2,31% i 0,81% respectivament). 

El capital humà per càpita es trobava per sobre de la mitjana provincial, sent el més elevat de la 

Xarxa. Era l’únic municipi de la Xarxa on la taxa de residents amb estudis de tercer grau 

superava la mitjana provincial. La proporció de residents que es trobaven cursant estudis de 

tercer grau també superava la mitjana provincial.  

 

Si tenim en compte els resultats que mesuraven la dinàmica empresarial al municipi de Vic, a 

partir de les dades dels expedients de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), en el període 

1994-2002 es va registrar una creació neta de 1.071 establiments d’empreses. Així, el parc 

d’establiments empresarials de Vic registrava un creixement del 31,29% que es situava per 

sobre de l’augment registrat a la província de Barcelona (22,21%). Les branques d’activitats on 

es registraven els augments d’establiments més importants eren: activitats immobiliàries i 

altres (147 establiments), serveis personals del sector Serveis (146 establiments), serveis a 

l’empresa del sector Serveis (144 establiments), hostaleria (67 establiments) i serveis personals 

del sector Professionals i Artistes (57 establiments). En conseqüència, s’observava que, amb 

l’excepció de la branca d’activitat serveis personals que correspon al sector Professionals i 

Artistes, la resta de branques on es registraven les variacions absolutes més importants 

pertanyien al sector Serveis (tret del comerç al detall). 

 

En ocupació, el 2% de la població treballava en l’agricultura, el 30% en la indústria, el 9% en la 

construcció i el 59% restant en serveis, d’un total de 14.964 persones (població de 16 anys i 

més), d’aquests el 81% treballen en el mateix municipi o a la comarca d’Osona i el 19% fora de 

la comarca. 
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D’altre banda cal referir que les branques on es registraven les reduccions més grans en el 

nombre d’establiments en el període 1994-2002 eren: indústria tèxtil i confecció (-6 

establiments) i comerç al detall de productes alimentaris (-5 establiments).  

Tenint en compte el període 2000-2005 s’observava que s’havia produït un increment net del 

nombre d’empreses cotitzants a la Seguretat Social del 14,5%, percentatge inferior a 

l’increment enregistrat a la província (16,4%). 

Pel que fa als indicadors obtinguts a partir del Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèric (SABI) es 

comprovava, per Vic, que les 444 empreses analitzades tenien una edat mitjana de 10,6 anys. Hi 

havia 18 empreses (4,05 %) que presentaven una ràtio de productivitat negativa, mentre que 

426 (95,95 %) la tenien positiva.  

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social també va créixer un 16,9%, xifra superior al de la 

província (14,7%).  

Els cinc sectors amb majors percentatges d’afiliats eren el comerç al detall (10,24%), la 

construcció (9,70%), activitats sanitàries i veterinàries (8,38%), indústries de productes 

alimentaris i begudes (8,33%), i altres activitats empresarials (8,01%). 

Aquests cinc sectors, tots ells amb baix risc de deslocalització, concentraven prop del 50% del 

total d’afiliats del municipi. Vic es revelava com més especialitzat que la província en tots els 

sectors abans esmentats menys en el comerç al detall i altres activitats empresarials.  
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Prospecció de futur: problemes i  oportunitats 

 

La informació i anàlisi realitzat fins ara permet obtenir una visió global del municipi. És a partir 

d’aquestes consideracions, que es pot preveure una evolució: millor, pitjor o semblant que fins 

ara. 

Cal, però, tenir present que els factors que han possibilitat el gran progrés de Vic des de 1986 

són irrepetibles: L’impacta inversor fruit de l’ ingrés a la UE, la creació de la universitat, la 

introducció de l’euro, l’expansió immobiliària... ens ha permès una llarga etapa d’expansió 

econòmica i de creació de llocs de treball que ha comportat un gran creixement de població i un 

rejoveniment de la nostra base demogràfica.  

Actualment, però, des del 2008 ens trobem emmarcats a nivell global en una crisi econòmica 

amb un elevat augment de l’atur, tancament de fàbriques, indústries i petits comerços. També 

hem de tenir en compte el creixement demogràfic i el constant envelliment de la població.  

 

En primer lloc, el creixement demogràfic comporta un increment de la demanda de serveis 

bàsics, culturals inclosos, la qual cosa es tradueix de forma automàtica en la necessitat 

d’incrementar l’oferta d’equipaments ja sigui a través de noves implantacions o amb 

ampliacions de les dotacions existents. Atès que aquest creixement ha estat provocat 

bàsicament per l’arribada de persones de procedències i tradicions culturals molt diverses, cal 

adaptar l’oferta de serveis amb la mirada posada en aquesta diversitat.  

Aquests moviments han generat lògicament alteracions importants en els teixits socials i 

culturals tant de les zones d’origen com de destinació de la població, i en conseqüència sobre 

els hàbits i pràctiques culturals d’aquestes poblacions. També cal tenir en compte el 

millorament de les zones on resideixen perquè no s’acabin devaluant i convertint en guetos. Així 

com la redistribució escolar i la necessitat d’educar en la diversitat. 

Es tracta en tot cas de transformacions d’un calat profund, amb impactes socioeconòmics, 

territorials, i socioculturals. I aquests impactes tenen, òbviament, una projecció en l’àmbit de la 

cultura que no podem obviar i de la que parlarem més endavant. 

Creixement demogràfic però també envelliment de la població, s’ha de tenir en compte la 

cohesió social tant en diversitat de procedència com d’edat.  
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L’envelliment constant de la població ens recorda que calen serveis d’atenció per a les 

persones grans. Avui en dia la gent cada cop viu més anys i augmenta el sector de població que 

potencialment pot fer ús d’aquests serveis.  

Precisament, la xifra respecte la dotació de residències a Vic és pitjor que la de la comarca 

d’Osona. També la dotació de centres de dia és inferior a la de la comarca, tot i que superior a la 

mitjana de Catalunya. Quant als centres i llars residencials per a persones amb alguna 

discapacitat, la dotació relativa de Vic és inferior tant a la de la comarca d’Osona com a la de 

Catalunya. 

 

En quant a la situació de crisi econòmica, els indicadors reflecteixen que la recessió econòmica 

mundial no ens és aliena i es constata que el 2008 va ser l’any que va començar la crisi16. 

Emmarcats dins un marc global internacional la durada de la crisi a Osona i a Vic dependrà de 

l'evolució econòmica catalana, europea i de tot el món. Ara per ara, aquesta qüestió és 

imprevisible.  Les dades exposades mostren lleugerament les conseqüències de la recessió 

econòmica sobre els treballadors i les empreses de Vic. 

Durant molts anys, la construcció ha estat el motor del creixement del PIB a nivell de l’estat 

espanyol, i també a nivell de la comarca d'Osona, i de Vic. Es calcula que el nombre 

d'habitatges construïts anualment, entre els anys 2003 i 2007, triplicava les necessitats reals 

de la població. I ara en notem les conseqüències. A Vic també havia estat important la pell i el 

tèxtil avui en dia un sector econòmic ja destruït. 

 

El refredament de l'activitat econòmica està provocant la pèrdua de diversos llocs de treball, 

elevant la xifra d’atur del 2008 a 2.019 treballadors, que suposa una taxa del 10,4% de la 

població activa (superior a la del conjunt de Catalunya que al 2008 es trobava al 9%). Si tenim 

en compte la mitjana d’atur registrat el mes de semestre del 2009, aquest ja arriba a les 3.438 

persones, el 16,68% de la població total.  

No és d'estranyar que l'activitat on el 2008 es van registrar més nous aturats, després del tèxtil 

(964 persones), va ser justament la construcció (848 persones). Els altres sectors que tenen un 

percentatge significatiu de mà d'obra també han patit els efectes de la davallada, amb 508 

aturats més en les indústries alimentàries, 473 en el comerç al detall i 349 en el sector hoteler. 

 

 

Si els indicadors de l’any 2008 suggereixen un cert esgotament del model de creixement vigent, 

han de portar també a reflexionar sobre noves possibles orientacions de l’activitat econòmica. 

Calen idees innovadores per convertir un temps de febleses en un temps d’oportunitats. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 http://www.coleconomistes.com/INFORMATIU/anteriors/informatiu125.pdf 
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Una ciutat ha de tenir indústria per sobreviure, ha de ser autosuficient. També es pot apostar 

pel turisme i la cultura per trobar la sortida en aquesta època difícil.  

 

                 Situació                                                   Evolució 

Demografia   

Immigració 

Vies de comunicació 

Oferta hotelera 

Afiliació a la Seguretat social*                              

Indústries amb nivell tecnològic 
 alt o mig-alt respecte el total d’afiliació* 

Serveis intensius en coneixement  
respecte total d’afiliació* 

Risc de deslocalització* 

Taxa d’atur* 

Oferta de centres escolars 

Sanitat i serveis socials 

Contractació total* 

Preu de l’habitatge nou* 
 
Font: Anuari Socioeconòmic*, els altres són d’elaboració pròpia 
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Anàlisis DAFO 

 

Tenim: 

· El creixement demogràfic obliga a actualitzar els estàndards de prestació de serveis i 

equipaments 

· L’envelliment de població requereix de nous serveis i equipaments destinats especialment a la 

gent gran, que cada dia n’hi haurà més degut a l’augment de la mitjana de mortalitat 

· Intensificar polítiques de benestar degut a l’augment de nouvinguts i a la crisis econòmica 

· Construcció de la identitat des de la diversitat 

· Tots els indicadors de prospectiva apunten cap un futur en que els processos industrials en 

les economies avançades es basaran en la màxima especialització, i en factors productius on 

els elements intangibles tindran cada vegada més pes. I és en aquest escenari en el que la 

producció de continguts culturals tindrà una importància determinant on cal situar la visió 

estratègica del sector econòmic cultural de Vic 

 

Fortaleses 

- Qualitat urbana (plaça major, casc històric, oferta comercial i museística) 

- Ciutat identitària per la comarca d’Osona, exerceix la funció de capitalitat 

- Capacitat d’atracció més enllà de la comarca (Ripollès, Bages, Garrotxa, Vallès) 

- Universitat (ciutat i campus universitari) 

- Proximitat a la capital, Barcelona  

- Ciutat amb molta història i important patrimoni cultural 

- Ciutat de primera residència 

- Bona comunicació amb la Garrotxa, el Ripollès i el Maresme 

- Creixement urbanístic per reestructurar la ciutat i unir els barris 

- Potencialitat de la col·laboració universitat-economia local 

- Millores en la mobilitat amb bicicleta entre barris per potenciar la mobilitat interurbana 

- Donar un altre ús a les infraestructures de les fàbriques que es tanquen 

- Diversitat en clau positiva (rejoveniment, oferta mà d’obra, potencial de professionalització) 

 

 

 

Oportunitats 

- Augment de la massa critica industrial, i turística per acostament del Ripollès i la Garrotxa 

- Imatge de ciutat més atractiva (culta, universitària, rica, oberta) 
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- Consolidar la centralitat dins la Catalunya central 

- Proximitat a centres de formació professionals, universitaris i d’investigació (Universitat de 

Vic, IRTA, Escola de Quintanes). 

- Augment de la població d’àmbit urbà que vol conèixer i gaudir de l’àmbit rural, fet que valora la 

identificació territorial.  

- Creixent demanda social de noves activitats d’oci, formació, educació ambiental i 

agroturisme. 

- Gran capacitat física del territori, bona situació geogràfica 

 

Debilitats 

- Falta d’aparcament a la ciutat 

- Falta de transport públic que uneixi amb freqüència els municipis de la comarca  

- Alta densitat ramadera i concentració d’explotacions intensives amb risc de problemes 

sanitaris i mediambientals, amb declaració de zona vulnerable (purins). 

- Escassa oferta d’establiments turístics 

- Inexistència d’una pàgina web de ciutat que ajudi a la comunicació, informació, identitat i 

cohesió ciutadana 

- Ajuntament endeutat, cal una forta contenció i estalvi pressupostari pels propers anys  

- Barris amb escassa infraestructura 

- Augment imparable de l’atur 

- Davallada de la contractació 

- Manca de places de residència i centres de dia 

- Predomini de la gestió pública pel que fa als serveis socials 

- Ajudes socials destinades a famílies en augment 

 

Amenaces 

- Allau migratori amb baixa preparació professional 

- Comunicacions ferroviàries deficitàries 

- Estancament universitari (en general a Catalunya també) 

- Encara manté certa imatge exterior de ciutat tradicional, tancada i climatològicament dura  

- Necessitat dels habitants de desplaçar-se per motiu d’estudi i feina 

 

Estratègies  

· Vic ha de gestionar l’arribada de nouvinguts en el marc d’una gestió global i transversal. 

Potenciar la cohesió social 
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· És necessari informar a tots els ciutadans i ciutadanes dels canvis estructurals de la ciutat i 

de les accions que es porten a terme. La irrupció d’una pàgina web de ciutat seria un dels 

mecanismes possibles. Informació – Participació 

· Cal establir mecanismes de control més adients per evitar processos de degradació 

progressius d’habitatges i barris. També per preveure els serveis socials, d’ensenyament i 

culturals necessaris. Observatoris 

· Possibilitar l’accés als serves públics a tots els vigatans i vigatanes. 

· L’educació cívica de tota la població, el respecte dels béns públics i col·lectius, especialment 

del mobiliari urbà i dels espais d’ús comú, a través del Projecte Educatiu de Ciutat 

· La gestió de la convivència veïnal a les escales, incentivant la mediació i la coneixença mútua. 

· La millora de l’habitatge i la cura dels barris perifèrics, aprofitant el POUM. 

· Millorar les comunicacions a través de crear el metro comarcal que uneixi els diversos pobles 

de la comarca 

· Potenciar la formació dels seus residents i l’aprenentatge al llarg de tota la vida 

· Donar un ús diferent a les fàbriques que es tanquen 

· Utilitzar la cultura i la imaginació per contribuir en la regeneració econòmica 
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Aspectes culturals 
Estructura política 
 

A Vic ens trobem amb un govern de coalició format  

per vuit regidors de CiU, quatre del PSC i dos d’ERC.  

A l’oposició hi ha ICV amb un regidor, la CUP amb  

dos i PxC que en va aconseguir quatre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

En total van ser 15.487 els votants de les darreres eleccions, dels 25.450 electors, amb un tant 

per cent de participació ratllant el 60,85% (semblant als darrers anys). D’aquests, 14.651 vots 

van anar a les candidatures, 714 van votar en blanc i 122 van ser nuls. 

Convergència i Unió (CiU) es va emportar 4.907 vots, Plataforma per Catalunya (PxC) 2.842, el 

Partit Socialista de Catalunya (PSC) 2.432, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 1.534, la 

Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 1.174, Iniciativa per Catalunya els Verds (ICV) 1.131, el 

Partit Republicà Català (PRC) 419 i el Partit Popular (PP) 21417.  

Després dels últims resultats electorals del 2007 el grup polític majoritari del govern municipal 

de Vic, CiU, va decidir formar govern de coalició amb els diversos grups polítics, excepte PxC 

(Plataforma per Catalunya), i ho va acceptar ERC, ICV i PSC però no la CUP. Avui en dia, però, per 

diferències polítiques ICV n’ha sortit.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 www.osona.ca/eleccions/ 
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Cartera política: 

· Alcalde: Josep Maria Vila d’Abadal (CiU) 

· Primer tinent d’alcal i regidor de cultura: Xavier Solà (CiU) 

· Segon tinent d’alcalde i regidor de l’àrea d’economia i hisenda: Josep Burgaya (PSC) 

· Tercer tinent d’alcalde i regidor de règim interior i participació ciutadana: Josep Rafús (CiU) 

· Quarta tinent d’alcalde i regidora de dones, joves, salut i cooperació al desenvolupament: 

Gràcia Ferrer (ERC) 

· Cinquè tinent d’alcalde i : regidor de RRHH i serveis: Antoni Serrat (CiU) 

· Sisena tinent d’alcalde i regidora d’ensenyament: Anna Erra (CiU) 

· Regidora d’esports: Montserrat Rovira (CiU) 

· Regidor de comerç i món rural: Jaume Puig (CiU) 

· Regidor de planejament i gestió urbanística: Àlvar Solà (CiU) 

· Regidor d’acció social i ciutadania: Joan López (ERC) 

· Regidor d’intervenció del sòl i habitatge: Jacint Raurell (PSC) 

· Regidora de promoció econòmica i medi ambient: Mercè Vidal (PSC) 

· Regidora de turisme: Maria Dolors Pena (PSC) 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama 

 

Amb la nova nomenclatura i plantejament transversal en què es comença a treballar a nivell 

nacional als Ajuntaments, desapareixen les regidories en benefici de les àrees, més 

integradores. En el cas de Vic parlem de cinc grans àrees integrades per diverses regidories. 

 

1. Àrea de Serveis Generals i Règim Interior (governada per CiU) 
2. Àrea d’Educació (governada per CiU) 
3. Àrea d’Economia i Hisenda (PSC) 
4. Àrea d’Afers Socials i Ciutadania (ERC) 
5. Àrea de Territori i Urbanisme (CiU) 
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· RRHH i serveis 

· Regim interior 

·Participació ciutadana 

· Cultura 

· Ensenyament 

· Esports 

·Planejament i gestió 

urbanística 

· Comerç i món rural 

· Intervenció del sòl i 

habitatge 

·Promoció econòmica i 

medi ambient 

· Turisme 

·Economia i hisenda 

·Dones, joves, salut i 

cooperació al 

desenvolupament 

· Acció social i 

ciutadania 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

Cadascuna d’aquestes àrees desenvolupa de manera independent els diferents àmbits que li 

pertoquen, tot i que existeix una coordinació en molts dels aspectes de la política municipal. 

 
A Vic la regidoria de cultura ha desaparegut i ha passat a integrar-se dins l’àrea d’educació. 

Amb un mateix discurs: parteix del concepte pedagògic, que és al capdavall el que socialitza. 

Precisament als àmbits on es relaciona més la gent són en l’esport, l’educació i la cultura.  

 

Des de l’Ajuntament presenten l’educació com una de les prioritats de la política municipal de 

la ciutat i decideixen incloure-hi la cultura en el sentit que l’educació actua com un element 

determinant en, d’una banda, l’adquisició de les habilitats creatives i el domini dels llenguatges 

artístics, i de l’altra, en l’educació de les actituds i sensibilitats de la ciutadania envers la 

creació artística, i la cultura en general. Un binomi cultura-educació important i que cal 

mantenir i potenciar dia a dia. A més a més sorgeix l’emergència i la dimensió del fenomen 
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migratori que posa sobre la taula el debat sobre la interculturalitat i el paper que hi té la 

dimensió cultural. 

	  
Política cultural 
 

Des de la regidoria de Cultura s’entén la cultura  

com una activitat socialitzadora, donant especial  

rellevància als equipaments al ser l’espai on la gent  

es troba i comparteix. En aquest apartat, veurem els  

diversos equipaments construïts –del 1979 al 2010-  

destinats a promocionar i fer més accessible la cultura.  

Així com fulls de ruta que s’han elaborat tot i estar lluny  

d’esdevenir un pla estratègic. 

 

La cultura va associada a la ciutat de Vic. La ciutat és coneguda arreu pel seu casc antic, per la 

llarga tradició intel·lectual i per la vitalitat de moltes entitats i associacions dedicades a la 

cultura. La tradició i la modernitat a Vic, en matèria cultural, es combinen amb una 

excepcionalitat extraordinària. Convé continuar treballant en aquest sentit, reforçar el caràcter 

cultural de la ciutat i garantir a tothom, i en tot moment, el dret d’accés a la cultura. Això és el 

que deia el programa electoral i amb el que va guanyar les eleccions l’actual equip de govern i 

qui lidera la regidoria de cultura. 

La cultura és interrelació i espai de trobada de persones, una activitat socialitzadora. És així com 

la percep i la defineix el regidor de cultura Xavier Solà, en declaracions a una entrevista 

mantinguda el passat mes de juliol del 2009 per l’elaboració del present projecte. Solà pensa en 

un teatre per trobar-se, fer país, fer ciutat en definitiva. Per a ell els equipaments són 

importants en el sentit que permeten que la gent comparteixi moments. Aprengui i conegui per 

ser més feliç i/o més culte i al capdavall més lliure. D’aquí esdevé la prioritat política per a la 

construcció i rehabilitació de molts equipaments, sobretot la construcció del nou complex 

cultural L’Atlàntida que ha de permetre a la ciutat la possibilitat d’oferir teatre en dignitat. 

Precisament aquesta ha estat i serà l’obra cultural de la ciutat, construïda en un temps rècord. 

 

Antecedents 

Pel que fa a la trajectòria política en temes de cultura hi ha episodis a tenir en compte.  Si ens 

remuntem al 1979, ja en democràcia, ens trobem una ciutat amb entitats vives. En aquells 

temps a l’Ajuntament ja la governava el partit de CiU, amb Ramon Montañà com a alcalde i Lluís 

Solà com a regidor de Cultura. És precisament en aquesta època i tenint en compte els 

objectius exposats anteriorment que s’engeguen tres línies d’actuació que efectivament tenen 

molt en compte els equipaments tot i que el seu fi va més enllà. La primera era crear un teatre, 
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un lloc perquè els ciutadans de diferents edats interactuïn, alhora que es volia donar a conèixer 

diverses expressions artístiques. La segona, construir una biblioteca: amb la intenció de 

fomentar la lectura pública i que la població sigui més culte. I per últim, preservar el patrimoni 

essent conscients del seu elevat patrimoni cultural de ciutat 

 

Els projectes a l’administració pública són lents i no és fins el 1991, que es posa en 

funcionament el teatre Atlàntida i alhora es crea l’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) 

perquè el gestioni. Precisament ja el 1991 ens trobem com a regidor de cultura Xavier Solà, el 

mateix regidor de cultura que té avui en dia la ciutat de Vic. Es decideix programar el teatre amb 

criteris d’èxit, entenent que els èxits tenen a veure amb la percepció de la gent i que causa un 

efecte de “masses” que permet guanyar prestigi. En declaracions de Xavier Solà: Com més gent 

hi ha al teatre, més n’hi va i així es construeix una roda que no para, fins que al final és més 

important trobar-se amb les amigues amb l’excusa d’anar al teatre que no anar al teatre per a 

veure una obra determinada. 

Pel que fa al foment de la lectura al 1991 ens trobem amb una biblioteca ja col·lapsada i en cal 

una de nova.  

La ciutat també té un centre de producció dramàtica, que s’adscriu a l’Institut del Teatre. I es 

dibuixen les línies per adquirir un institut superior de música (conservatori i escola de música) i 

un institut d’arts plàstiques.  

És a partir del 2002 que es produeix un gir en la política cultural. Ens aquests moments ens 

trobem amb Jacint Codina com a alcalde, Just Palma com a regidor de Cultura de l’Ajuntament 

de Vic i Francesc Casadesús com a gerent de l’IMAC. El gir ve donat perquè es coneix 

l’aluminosi del teatre Atlàntida, fet que el deixa inhabilitat. Fins al moment de la seva 

inhabilitació, l’equipament va acollir la programació municipal estable de teatre, música i 

dansa; les programacions adreçades a públics escolars; les de Filmoteca i el Cine-Club, 

actuacions importants del Mercat de Música Viva, del Festival de Titelles i del Festival de Jazz, i 

estava obert a actes i celebracions d’entitats i empreses. Aquestes activitats es van allotjar de 

forma eventual en diferents ubicacions alternatives, a l’espera de tenir un equipament 

especialitzat equiparable al teatre clausurat, que no ha arribat fins aquest abril del 2010 amb 

l’obertura de la nova L’Atlàntida.  

És en aquest període quan l’IMAC es posa en contacte amb el Centre d’Estudis i Recursos 

Culturals de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona per tal d’elaborar el Pla d’Acció 

Cultural de Vic i fer més eficients els serveis culturals adreçats als ciutadans en una conjuntura 

en la que s’han posat en marxa nous equipaments culturals i d’altres han quedat inhabilitats. 

Moment en què es produeix un debat sobre les línies de futur de l’acció cultural entre diverses 

personalitats del món cultural de la ciutat. 
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Aquest és el primer document que té la ciutat de Vic respecte temes culturals i línies de futur. 

On de forma consensuada i amb un anàlisi de rerefons es detecten mancances i possibilitats de 

futur entenen la cultura no només com un conjunt d’activitats i serveis que des dels equipaments 

culturals es presten als ciutadans, sinó també com un instrument per a la millora del benestar, el 

coneixement i la cohesió social de la ciutadania, a més de ser cada cop més una eina generadora 

de riquesa per a les poblacions18.  

 

Pla d’Acció Cultural de Vic, document de diagnòstic (2004)19 

La inutilització del teatre permetia posar en pràctica un nou model cultural basat en un 

concepte alternatiu de programació artística buscant la proximitat amb els diferents sectors 

socials, la creació de nous públics i la complicitat del ric teixit associatiu de la cultura 

ciutadana. Per això calia la recerca de nous espais i una nova visió de la distribució 

pressupostària en matèria de cultura. A part de la inutilització del teatre Atlàntida hi ha altres 

criteris que marquen decisivament la nova direcció en política cultural com són la nova 

configuració social de Vic, sobretot a través de la immigració, i la saturació dels canals 

d’informació i difusió habituals, agreujada per l’aparició de noves plataformes de comunicació 

que demanava un nou plantejament.  

Del Pla s’observa que la imatge que projecte Vic és la d’una ciutat cultural, sobretot pel Mercat 

de Música Viva de Vic i pel seu patrimoni. Compta amb un total de 141 entitats culturals d’un 

total de 195 entitats cíviques. I l’oferta cultural, tant en termes quantitatius com qualitatius, és 

notable. 

La inhabilitació sobtada del teatre Atlàntida, però, deixa les infraestructures culturals de la 

ciutat en clara insuficiència. També es detecta la saturació de la biblioteca i l’arxiu. D’altra 

banda consta que l’Ajuntament ha estat involucrat directament o donant suport a bona part 

dels projectes culturals que s’han desenvolupat i es desenvolupen a la ciutat, però aquesta 

intervenció ha tingut probablement una dimensió més conjuntural que estratègica (la tònica 

dominant en el món local català des de la democràcia). S’ha actuat des la contingència, 

afrontant dèficits o alternativament aprofitant oportunitats, amb un tipus d’acció més reactiva 

que pro activa, i d’això se n’han ressentit la coherència del projecte cultural de la ciutat. 

L’anàlisi de les dades aporta una manca de centralitat de la regidoria de cultura en el conjunt 

de l’acció de govern municipal. La cultura compta a Vic, però no la regidoria de cultura atès que 

una part significativa del pressupost i programes depenen d’altres àrees. El pressupost de 

l’IMAC se situava a l’entorn del 30% del destinat a cultura. L’acció cultural de l’Ajuntament es 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Pla d’Acció Cultural de Vic, document de diagnòstic. Diputació de Barcelona, 2004. 
19 El Pla cultural de Vic implica l’anàlisi i el diagnòstic de la situació de la cultura a la ciutat, així com l’elaboració posterior de propostes 

que permetessin nous escenaris, noves polítiques i noves pràctiques i accions pel seu desenvolupament de futur. 
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caracteritza per la fragmentació, evidenciada en la dispersió de dependències, funcions i 

pressupostos en diverses àrees i també dins el propi departament de cultura. 

També especifica la manca d’una política específica de patrimoni i l’insuficient 

desenvolupament de l’IMAC amb una estructura organitzativa incompleta (del gerent es passa 

directament al personal administratiu), amb uns pressupostos ajustats, quedant al marge de la 

cultura cívica i el patrimoni cultural. Tampoc s’han aprofitat de la relació de proximitat. 

Com a nous escenaris planteja l’augment d’immigració i apel·la per polítiques de benestar i 

animació sociocultural. 

 

Al 2007 torna a ser any d’eleccions i l’inici de més canvis que tenen el seu punt culminant entre 

el 2009 i 2010 i s’espera l’estabilitat pel 2011. El 2007 ens trobem un IMAC que ha sabut 

redescobrir nous escenaris i acostar-se a les entitats, (tal com proposava el pla, s’han sabut 

recuperar espais emblemàtics amb un alt valor patrimonial habilitant-los per a usos culturals), 

però la seva estructura organitzativa encara coixeja, es passa del gerent directament al 

personal administratiu, sense la figura de tècnics, falten recursos humans i econòmics i les 

seves funcions són limitades: incapacitat per demanar subvencions i obtenir finançament 

extern.  

Respecte els equipaments culturals, la biblioteca està col·lapsada, es continua sense teatre, hi 

ha el projecte del nou edifici de l’arxiu comarcal. El que sí s’ha creat és La Central, un nou 

equipament que es dedica al patrimoni popular. 

A nivell de projectes culturals cal esmentar que l’Ajuntament treballa per aconseguir estudis 

superiors de teatre, que hi ha un acord per construir un Centre d’art Contemporani (amb un 

projecte de l’Associació H. Per a les arts contemporànies) i s’ha anul·lat el centre dramàtic de 

producció. 

 

 

Pla estratègic 2009 

En aquesta última legislatura també s’ha portat a terme l’esbós d’un Pla Estratègic de Cultura 

2007/11, que encara no s’ha publicat. Ha estat redactat entre els mesos de maig i juny del 2009. 

Cal destacar, però, que s’ha redactat des d’una visió política, sense debat amb agents culturals 

de la ciutat. Hi ha treballat el regidor de cultura, i els diversos tècnics de l’ajuntament: el 

director del Museu de l’Art de la Pell, el gerent de la Fundació Embat, la directora de la 

biblioteca Joan Triadú, el coordinador dels Centres Cívics de Vic, el gerent de l’IMAC i el director 

general de la Fundació Estudis Musicals de Vic, que finalment ha acabat gestionant el Complex 

Cultural L’Atlàntida. 

La seva missió és la de contribuir, mitjançant la formació i el lleure, a la cohesió social i 

territorial, per tal d’aconseguir una societat amb un nivell cultural adequat que la farà més lliure i 
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més feliç. Es tracta, doncs, més d’un document de la regidoria de cultura per tal de coordinar 

els equipaments, que no de la cultura i de la ciutat. Sense una aposta clara a favor la qualitat i 

innovació cultural. 

Una de les conclusions a què arriba és els poders públics sobrevaloren la capacitat i la presència 

de l’associacionisme cultural. Se sobreestima la societat civil organitzada quan es vol imposar el 

seu criteri i els seus interessos per sobre dels interessos generals. En canvi, pot ser que se 

subestimin el valor del patrimoni cultural, les peticions dels nouvinguts, les polítiques culturals 

adreçades als sectors més intel·lectuals, el mateix col·lectiu universitari de la ciutat. 

En qualsevol cas, després del diagnòstic es plantegen uns objectius i unes línies estratègiques 

a seguir, específiques i diferents per la regidoria de cultura, la Fundació Estudis Musicals i 

l’Escola Masferrer. 

 

 

 

 

Gestió cultural.  
D’un Insitut municipal a una Fundació privada 
 
La regidoria de cultura ha patit un profund canvi coincidint en l’elaboració del present projecte que sovint 

ha dificultat la tasca d’aquest.  

 

 

En els darrers anys, el procés d’externalització dels serveis públics s’ha estès també a l’àmbit 

de la direcció i la gestió dels equipaments culturals, tant de nova construcció com els que ja 

funcionaven, i han passat en mans d’empreses o col·lectius professionals externs.  

Tal com es comenta en l’estudi de la Dra. Anna Villarroya20, en l’àmbit específicament cultural, 

el procés s’inicià amb la creació de figures públiques d’agència (els patronats o fundacions 

públiques de cultura, així com amb alguna empresa pública especialitzada) amb l’objectiu 

d’agilitar la gestió i poder disposar d’una major flexibilitat en la contractació i en la gestió dels 

ingressos. Avui ja ha avançat cap al traspàs del conjunt de la direcció i gestió d’equipaments 

culturals de titularitat pública, on la participació del sector privat és present durant tot el 

procés prestacional del servei públic (concessió, gestió interessada, concert i societat 

d’economia mixta). Vic està lluny de l’externalització i continua apostant per l’intervencionisme, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Villarroya, Anna Memòria del DCM de la Generalitat de Catalunya, 2007. 
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però sí que ha passat de la gestió directa21 a través d’un Institut, un organisme autònom local: 

sotmès al règim comptable i a fiscalització prèvia22, a la gestió indirecte a través de concessió.  

La gestió indirecta es caracteritza perquè el servei públic s’ha de prestar per l’administració 

però a través d’un tercer. I parlem de concessió quan l’empresari gestiona el servei al seu propi 

risc i ventura23. 

 

L’actual equip de govern tenia molt clar que l’Insitut no era el mecanisme que volien que 

gestionés L’Atlàntida. Des del primer moment l’Ajuntament va apostar per la gestió privada, per 

donar-li més agilitat, però amb una estreta vinculació política. Van convocar un concurs públic i 

segons allò previst el va guanyar una Fundació privada, la mateixa que gestionava l’Escola de 

Música i el Conservatori de Vic. El gerent de la qual també és gerent de la Fundació privada 

Escola i Art. Així es passa a la gestió indirecte a través de concessió i s’acorda que la Fundació 

Estudis Musicals de Vic gestionarà el complex durant 25 anys amb un lloguer de 25.000 euros 

anuals, que la concessionària pagarà a l’Ajuntament en concepte de lloguer de les 

instal·lacions24. 

 

L’IMAC 

L’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) era un organisme autònom de caràcter 

administratiu instituït per l’Ajuntament de Vic que organitzava i coordinava l’activitat cultural i 

lúdica de la ciutat, col·laborant a més amb entitats i associacions. També gestionava els 

equipaments culturals de titularitat municipal i, mitjançant els acords que l’Ajuntament té 

amb algunes entitats, la programació d’altres equipaments. 

 

L’IMAC va néixer el 1991 i va ser creat per l’Ajuntament de Vic per tal de gestionar la 

programació del teatre Atlàntida, que programava amb clau d’èxits i que va aconseguir un 

elevat públic. El 2002, però, se’n descobria la seva aluminosi. Un fet decisiu per al 

desenvolupament cultural de Vic i pel paper de l’IMAC atès que el centre acaparava la major 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 És la pròpia Administració Pública la que presta el servei sigui pels seus propis òrgans o sigui a través d’un ens creat amb aquesta 

finalitat prestacional.  
22 Aquest instrument es crea quan l’activitat cultural local té un cert volum o un grau de complexitat necessari com per crear una persona 

jurídica diferenciada que tingui com a objecte la gestió cultural sigui en la seva totalitat o només parcialment. 
23 És la fórmula de gestió indirecta més utilitzada i la que té un desenvolupament normatiu més extens al nostre Ordenament Jurídic. La 

particularitat que té aquesta fórmula en els serveis públics culturals són: necessitat de subvenció en determinats casos. En tot cas la 

concessió és la forma paradigmàtica de la gestió indirecta dels serveis públics. Consisteix en la transferència al gestor indirecte 

(subjecte privat) de facultats originàriament administratives. Control de la reversió: instal·lacions i instruments de gestió que han de 

revertir a l'Administració un cop finalitzat el contracte de concessió.Manteniment de l'equilibri econòmico- financer durant tot el temps 

de la concessió. Herrero, Rafael: L'externalització dels serveis públics de contingut cultural: límits i potencialitats del mard jurídic legal.  
24 Veure Annex n. 6 per conèixer les instruccions internes de contractació de la Fundació Estudis Musicals de Vic. 
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part de l’activitat artística de la ciutat i que l’IMAC era l’institut encarregat de gestionar-la. Al 

desaparèixer el teatre queda obsolet el sé de l’IMAC. 

La inutilització del teatre, al 2004, va fer que es configurés una nova política cultural i que se li 

donés una altra missió a l’IMAC. Calia que organitzés i coordinés una programació artística 

buscant la proximitat amb els diferents sectors socials, la creació de nous públics i la 

complicitat del ric teixit associatiu de la cultura ciutadana. Per això calia cercar nous espais i 

una nova visió de la distribució pressupostària en matèria de cultura. Coneixent la trajectòria es 

pot afirmar que ha sabut descobrir nous espais, però que ha estat difícil coordinar la regidoria 

de cultura amb una visió global i de centralitat, possiblement per la falta d’un equipament de 

referència i la manca de recursos econòmics. 

 

El fet de no comptar amb un teatre municipal tant l’ha beneficiat com perjudicat. D’una banda 

ha obligat a diversificar la programació cultural i a dinamitzar, i descobrir, determinats espais a 

diferents punts de la ciutat. En contrapartida, es presenten molts impediments per programar 

en condicions, els muntatges són més complicats i més cars i baixen els índexs de públic ja que 

el fet de no comptar amb un lloc fix, on la gent té les seves referències i els costums, es 

tradueix en uns índex d’assistència molt irregulars i imprevisibles, fet que comporta que s’hagi 

de programar en base a nombrosos criteris. 

 

L’IMAC, internament, funcionava amb un òrgan de govern que era la Junta encapçalada pel 

president (Xavier Solà), i el vice-president. La Junta, que es reunia un cop al mes, estava 

formada a més, pels regidors que tinguessin delegacions en matèria de cultura i activitats 

lúdiques, per un regidor de cada un dels grups municipals que formen part del Ple i per vuit 

persones nomenades pel Ple a proposta del president, que acostumaven a ser persones 

vinculades en associacions, entitats o fundacions culturals de la ciutat de Vic. Cada membre 

tenia un vot. Un discurs teòricament democràtic25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Dic teòricament perquè els diversos representants de les entitats que en formaven part es queixen que no es respectava el 

procediment a l’hora de decidir. A la junta no hi havia debat, no es tenia en compte la opinió dels membres externs, segons declaracions 

de diverses entitats, en una entrevista expressa pel projecte. 
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IMAC i Regidoria de Cultura partien del mateix organigrama i recursos humans26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’entrevistes amb responsables de l’IMAC 

 

 

Va ser el 4 de novembre del 2009 que es va fer efectiva la dissolució de l’IMAC. La decisió va 

tirar endavant amb el suport de l’equip de govern. Tots els partits de l’oposició hi van votar en 

contra. També les entitats van fer sentir el seu malestar.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Veure Annex n. 7. 
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El principal problema és que fins aleshores s’havia programat en criteris de programació i en 

cicles donats a entitats, sense tenir visió de futur, segons reconeix el mateix regidor de cultura. 

Ja que no van pensar que quan tinguessin un teatre ja no podrien destinar aquests diners a les 

entitats, que probablement quedaran sense programació ni finançament. 

 

Això crea malestar en les entitats i col·lectius culturals de la ciutat. Que l’octubre del 2009 van 

adreçar una carta a l’alcalde per tal de citar-se i aclarir qüestions relatives a la política cultural 

de l’Ajuntament. La petició es va fer per escrit, signada per Bambolina Teatre, el Casino de Vic, 

Cine Club Vic, Vic Bang Jazz Cava i els organitzadors de les Nits Digitals i de les Nits Orientals. 

Les entitats signants expressen la seva preocupació per fets com la reducció d’entre un 20 i un 

60 per cent, segons els casos, de les ajudes econòmiques que rebien de l’Ajuntament. També 

demanen detalls sobre l’accés a L’Atlàntida. En el fons, hi ha la preocupació per saber quin serà 

el canal de diàleg amb l’Ajuntament, al desaparèixer l’Institut Municipal d’Acció Cultural 

(IMAC)27.  

 

Són, doncs, moments d’incertesa per a la ciutadania i les entitats perquè no queda clar qui 

finançarà les activitats que fins ara portava a terme l’IMAC, que sense la gestió de cap 

equipament destinava gran part del seu pressupost a finançar activitats d’associacions i a 

programar conjuntament. Tampoc ha agradat, en moments d’incertesa econòmica, la quantitat 

de diners que s’han gastat en la construcció d’un equipament molt costós de mantenir. 

 

	  
Fundació Atlàntida 

	  
A través de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i Incentius fiscals a la 

participació privada en activitats d’interès general, es pot considerar que la Fundació Privada 

s’incorpora a les formes de gestió indirecta. Ens trobem davant una forma de gestió que és 

pública per la seva titularitat, però privada per la seva forma28. Segons la Llei 50/2002, de 26 de 

desembre, les fundacions són organitzacions constituïdes sense fi de lucre que per voluntat 

dels seus creadors tenen afectat, de manera duradora, el seu patrimoni a la realització de fins 

d’interès general.29 Les fundacions tenen un tractament fiscal favorable, especialment 

respecte dels impostos que afecten la seva activitat o rendes, la major part de les quals queden 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Notícia 9 Nou: Un grup d’entitats demana respostes a l’alcalde de Vic sobre la política cultura, del divendres dia 6 de novembre. Veure 

Annex. 
28 http://www.datadiar.com/actual/cesion_ccaa/informeFEMP_004.htm 
29 http://www.ccfundacions.cat/dmdocuments/Que_es_Fundacio.pdf 
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exemptes de tributació en l’impost de societats. També hi ha deduccions per a les aportacions 

dels benefactors, ja siguin els fundadors o bé donants posteriors30. 

 

La Fundació Estudis Musicals era municipal i des de l’any 1991 gestionava el servei de música 

de l’Ajuntament de Vic mitjançant concurs administratiu. Amb la idea de gestionar L’Atlàntida 

es van modificar la totalitat dels Estatuts31 i la Fundació privada passa a ampliar el seu àmbit 

d’actuació i es proposa com a finalitat la docència en l’àmbit musical, la programació i 

l’explotació d’activitats musicals, artístiques i culturals, i la gestió d’equipaments culturals, 

precisament per aconseguir la gestió del complex cultural. També canvia per anomenar-se 

Fundació Atlàntida32. En l’actualitat està presidida per Lluís Vila d’Abadal. 

 

És una fundació privada, sense afany de lucre, subjecte a la legislació de la Generalitat de 

Catalunya, finançada majoritàriament en l’actualitat per administracions públiques. Els 

ingressos econòmics que nodriran la fundació vindran de la taquilla dels espectacles, el lloguer 

de sales i tarifes de l’aparcament soterrat, de les subvencions que concedeix la Generalitat per 

a les programacions estables i per l’aportació de l’Ajuntament que el primer any serà de 

700.000 euros. Un fet més que reafirma l’estreta vinculació política de la Fundació. De fet, des 

del moment que l’Ajuntament hi aporta diners, aquests perden de facto la seva 

independència33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Actualment els beneficis fiscals es regeixen per la Ley de régimen fiscal de las entidade sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 

almecenazgo (49/2002, de 23 de desembre).  
31 El dia 18 de març de 2009 es va acordar per unanimitat modificar la totalitat dels Estatuts per tal d'adaptar-los a la Llei 4/2008, de 24 

d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. La reforma dels estatuts determina el nou àmbit 

d'actuació de la Fundació així com també una nova composició del Patronat, principal òrgan de govern de la Fundació. Per a més 

informació veure Annex nº 8. 
32 http://phobos.xtec.cat/a8055348/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=57 
33 http://www.ccfundacions.cat/dmdocuments/Que_es_Fundacio.pdf 
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Agents culturals 
Associacionisme 
	  
	  
El sector associatiu ha tingut un protagonisme indiscutible en la dinamització cultural. La 

ciutat compta amb un ventall d’entitats i grups associatius que desenvolupen un paper 

determinant en la conformació de la realitat cultural vigatana, i també comarcal. 

Actualment ens trobem amb 227 entitats, 32 més que l’any 2003, de les quals 57 es cataloguen 

explícitament com a culturals (sis més que les registrades el 2003). A aquestes es podrien 

afegir les entitats de caràcter cívic (50), social (51) o professional (19) que poden actuar com a 

promotors d’activitats de dinamització cultural. 

Aquestes entitats, que acostumen a participar o promouen, més de la meitat de les activitats 

de difusió cultural, constitueixen un dels pilars de la cultura local, i en molts aspectes 

desenvolupen una tasca de dinamització cultural pràcticament insubstituïble. 

El mapa de l’associacionisme de ciutat es caracteritza per la dimensió (ens trobem 63 entitats 

amb menys de 50 socis, però també 40 entitats que gairebé superen els 300 associats); i la seva 

antiguitat (prop d’un 40% de les associacions s’ha registrat després del 1990. Però també n’hi 

ha de centenàries i que amb el pas dels anys han esdevingut clarament un referent per a la 

ciutat.  

Segons dades del 2003 ens trobem amb 37 entitats que no tenen espai, només 40 tenen espai 

propi. En concret, 22 de les 57 entitats culturals rebien suport econòmic directe de 

l’Ajuntament de Vic i en alguns casos, aportacions d’altres administracions.  

Entre elles destaquem Cine Club Vic, que és l’encarregada de portar cineclub a la ciutat i 

promotora dels premis: Július. El Fòrum de debats que al llarg de l’any porta acadèmics i 

intel·lectuals reconeguts per debatre temes d’interès, Nits de Cinema Oriental, amb festival 

inclòs, la històrica Patronat d’Estudis Osonencs que té com a un dels àmbits d’actuació més 

rellevants la publicació d’estudis i documents d’interès comarcal i general. O el Centre de 

Normalització Lingüística que tot i no incloure’s dins l’apartat d’entitats culturals fa una tasca 

sorprenent d’acollida als nouvinguts i cohesió social a través d’activitats culturals. Destaca 

l’obra teatral Veus noves velles paraules en què voluntaris i nouvinguts representen una obra 

amb textos de Verdaguer, Maria Àngels Anglada i Miquel Martí i Pol, poetes relacionats amb la 

comarca. Entre moltes d’altres consultables a www.vicentitats.cat. 
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Empreses culturals 

 

Segons dades de l’IAE de l’any 2002 ens trobem amb prop d’un centenar d’empreses o 

professionals dins el sector cultural a la ciutat de Vic. 

Edició de llibres: 3, edició diaris i revistes: 14, altres edicions: 3, galeries d’art: 2, venda de 

llibres, diaris, papereria: 45, exhibició de pel·lícules cine i vídeo: 3, serveis de radiodifusió: 2, 

empreses d’espectacles: 12, altres serveis culturals: 6. 

 

Fins a dia d’avui també havia existit l’acció de patrimoni i mecenatge sobretot a partir la 

intervenció de les caixes d’estalvi. Sobretot la Caixa de Manlleu (que ara està immersa en un 

procés de fusió amb Caixa Sabadell i Caixa Terrassa, creat el 17 de maig de 2010 sota el nom 

d’Unnim http://www.unnim.cat/), de fet té el seu propi centre cultural a la ciutat. I donava 

suport a diverses associacions i programacions culturals, entre els que destaca el conveni amb 

l’orquestra de cambra de Vic, així com el patrocini de la campanya “Anem al Teatre”. I també cal 

destacar l’Obra Social de La Caixa que aquest 2010 ha aportat 185.000 euros i la Fundació Puig-

Porret, 18.000 euros al pressupost municipal.  

També ens trobem amb el cas del Museu de l’Art de la Pell, que va sorgir a partir d’una acció de 

mecenatge. 

I hi ha empreses locals que donen suport a festes concretes, festivals o concursos. Un clar 

exemple és la Damm, S.A. que pel MMVV’10 aporta 76.500€. 

 

A tenir en compte en un moment en què, ara més que mai, s’obre l’aliança entre sector públic i 

privat. Ja hem comentat que les aportacions d’entitats privades a projectes culturals poden 

beneficiar-se de determinats incentius fiscals previstos a l’ordenament jurídic. A més de 

millorar la seva imatge. 
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Mapa d’equipaments culturals 

Estat legal de protecció 

 

D’acord amb l’article 1 de la llei catalana el Patrimoni Cultural Català està integrat per tots els 

béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor 

històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, 

científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especial, de manera que puguin ésser 

gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millores condicions a les generacions 

futures. També formen part del patrimoni cultural català els béns immaterials integrants de la 

cultura popular i tradicional i les particularitats lingüístiques, d’acord amb la Llei 2/1993, del 5 

de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural. 

L’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya forma part de l’inventari del Patrimoni 

Cultural Català, definit a la Llei 9/1993 de 30 de setembre del patrimoni cultural català. Aquesta 

llei vetlla per l’elaboració i manteniment de l’inventari, que ha de permetre l’estudi i la difusió 

de tots els béns que l’integren, i defineix l’accés dels ciutadans a les dades contingudes a 

l’inventari. 

Els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) són definits per l’article 7 de la llei com els béns 

més rellevants del patrimoni cultural català, declarats per l’Administració de la Generalitat, que 

els ha d’inscriure al Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional. Tant poden ser mobles com 

immobles. 

 

Els béns catalogats constitueixen una segona esfera de protecció de menor rellevància que els 

BCIN i són definits per l’article 15 de la LPCC (Llei del Patrimoni Cultural Català) com els béns 

integrants del patrimoni cultural català que, tot i llur significació i importància, no compleixin 

les condicions pròpies dels béns culturals d’interès nacional. Han de ser inclosos en el Catàleg 

del Patrimoni Cultural Català. Poden ser mobles o immobles (també anomenats béns culturals 

d’interès local). 

 

La legislació de règim local i la pròpia legislació en matèria de patrimoni cultural atribueixen, 

també importants competències als Ajuntaments per col·laborar en la conservació i custòdia 

del patrimoni cultural comprès en el seu terme municipal. 



	   43	  

A nivell municipal, doncs, el Pla General de 1981 indicava la necessitat de regular i ordenar el 

sòl no urbanitzable, i això va cristal·litzar amb l’aprovació del Pla especial de protecció del 

patrimoni arquitectònic i natural de Vic, sector fora muralles (Ajuntament de Vic, 1985). Aquest 

és un document normatiu d’ordenació urbanística que té per finalitat protegir els elements 

històrics i artístics juntament amb els naturals del terme municipal de Vic. Cataloga els 

diferents elements, ambients o paratges de més valor natural, cultural o social, i regula les 

activitats o actuacions que s’hi poden desenvolupar. 

Classifica com a indrets, ambients o paratges d’interès aquelles àrees o llocs naturals 

remarcables per la seva bellesa o pel seu interès arqueològic, històric, artístic, cultural, 

científic o social. Ordena, a més d’elements de valor arquitectònic, els diferents ambients.  

Juntament amb els naturals, aquest mateix document protegeix un nombre considerable de 

cases de pagès, ermites, ponts, fonts i restes d’un molí.34 

Respecte el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). És un instrument de planificació sectorial de 

desplegament del Pla Territorial General de Catalunya. Vic no té ni un sol metre quadrat al PEIN. 

No obstant, arran del límit de terme amb Gurb de la Plana hi ha un dels quatre grups de turons, 

concretament l’Àrea dels Serrats de Gurb, que forma part de l’espai d’interès natural: “Turons 

de la Plana Ausetana”. Són el turó del castell de Tona, el de Torrellebreta, el de Mont-rodon i el 

de Gurb, el límit meridional de l’espai d’interès natural comprèn les zones del pla de sant 

Sebastià i el pla de la Rovira. 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 D’altra banda, també existeix un catàleg i pla especial de protecció dels elements d’interès històric-artistic i masies rurals de Vic 

(ajuntament de Vic, 1998). També es disposa d’un estudi específic que ha localitzat i analitzat els elements del patrimoni cultural 

associats al riu Gurri al seu pas per Vic (Casanovas & Torrents, 2002). www.vic.cat. 
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Inventari 

Ambients o paratges d’interès catalogats pel Pla Especial de Protecció Arquitectònica de Vic, 

sector fora muralles: 

Elements naturals 
d’interès geològic i  
paisatgístic 

Elements d’interès 
ecològic i  paisatgístic 

Xarxes Arbredes 

 

Turó de La Bruixa 

Serrat del Canonge 

Turó de La Codineta 

Turó de La creu 

Turó de La Creu i La Bruixa 

Turó de L’Ermengol 

Turó del Ferrer 

Collet de Gatillepa 

Turó de Les Guardioles 

Turó de La Guixa 

Puig dels Jueus 

Puig d’en Planes 

Serrat de Postius 

Turó de Puigdases 

Turó del Pujolar 

Turó del Puntí 

Turó de La Carrera 

Turó de Les Saleres 

Serrat del Tussell 

 

Zona de Sant Sebastià 

Zona del Casal de 

Muntanyola 

 

Rius i torrents del terme 

Camins del terme 

 

Arbrat de la carretera de 

Barcelona 

Arbrat de la carretera de 

Calldetenes 

Arbrat del parc de Jaume 

Balmes 

Arbrat de la plaça Divina 

Pastora 

Arbrat del prat de la Riera 

Arbrat de la rambla del 

Bisbat 

Arbrat de Can Forcadeta 

 

Font: Ajuntament de Vic (1985) 

 

També és remarcable la presència d’arbres monumentals d’interès nacional pel Departament 

de Medi Ambient. A Vic n’hi ha 2: els roures de la carrera I i II. 

 

Patrimoni documental 

El patrimoni documental es pot extreure del fons documental i bibliogràfic dels museus, arxius i 

biblioteques existents al municipi. 
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Patrimoni etnològic 

El conjunt de les Adoberies va ser declarat bé cultural d'interès etnogràfic (2007). 

 

 

Patrimoni cultural 

Qualsevol persona que realitza un recorregut per la geografia urbana de Vic assisteix a un 

itinerari d’indrets carregats d’història. Restes de l’època medieval, barroca i la renaixença han 

deixat la seva empremta a la memòria de la ciutat. Aquests elements en forma d’edificis o 

d’altres construccions són el que constitueixen el patrimoni cultural de la ciutat. 

 

A part del pla especial de protecció de 1985 i dels catàlegs de protecció del patrimoni cultural i 

artístic, a Vic hi ha un total de 10 elements declarats com a Béns Cultural d’Interès Nacional, a 

l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya35. 

 

Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) 

 

NOM                                                                                  ÈPOQUES 

TEMPLE ROMÀ I-II 

NUCLI ANTIC DE VIC II-XX 

LA TORRE VELLA VIII-XV 

MURALLES DE VIC XIV 

CASTELL DELS MONTCADA XI-XII 

CASTELL DE SENTFORES ? 

CATEDRAL DE SANT PERE XI, XVIII, XIX 

EL PONT D’EN BRUGUER XIV-XV 

CASA DE MALLOLES XVII 

CASTELL D’EN PLANES XIX-XX 
 

Font: Departament de Cultura de la Generalitat  

 

Si distingim els béns patrimonials BCIN+BCIL (nacionals i locals) per tipologies ens trobem en 

32 esglésies i altres edificis religiosos (35,16%), 51 edificis civils (56,04%) i altres 8 elements 

constructius (8,79%): com fàbriques, escoles, jutjats, etc.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 L’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya forma part de l’inventari del Patrimoni Cultural Català, definit a la Llei 9/1993 de 

30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.  
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De cases de pagès habitades n’hi ha 250, fet que ens posa en valor que Vic és una ciutat més 

rural del que moltes vegades ens pensem.  

 

Conjuntament amb els béns immobles descrits, la ciutat compta amb un llegat d’elements 

patrimonials mobles, com les pintures de J.M Sert o les col·leccions dels museus locals, 

especialment del Museu Episcopal de Vic. 

Aquesta institució conjuntament amb altres institucions públiques com l’Arxiu Històric 

Comarcal, l’Arxiu Municipal i la Biblioteca Episcopal o entitats com el Patronat d’Estudis 

Osonencs constitueixen uns suports importantíssims en la tasca de la recerca, conservació i 

difusió del patrimoni. 

 

El patrimoni local es relaciona també a través de vincles temporals i/o temàtics amb altres 

elements patrimonials localitzats en diversos indrets de la comarca, i amb altres llocs dels 

Països Catalans en aspectes com el romànic. Es tracta de breus iniciacions al treball en xarxa 

que cal anar ampliant i potenciant. 
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Equipaments culturals 

 

La ciutat de Vic compta amb una sèrie d’equipaments culturals, la majoria dels quals són de 

titularitat pública, però també hi ha instal·lacions vinculades a organismes privats i entitats 

culturals. Seguint la línia d’altres ciutats catalanes, la majoria d’equipaments culturals se 

situen en espais emblemàtics amb un alt valor patrimonial que han estat habilitats per a usos 

culturals. Això d’una banda és molt positiu perquè permet la conservació i preservació de 

l’espai, però per l’altre s’ha de tenir en compte que disposen d’un espai limitat, amb una 

estructura ja prèvia que els condiciona. 

 

Si als anys 90 el mapa d’equipaments s’atenia a una ciutat com Vic, avui en dia les 

infraestructures culturals de la ciutat presenten clares insuficiències tot i que es treballa per 

millorar-les i aquest any 2010 estem veient els primers fruits. La biblioteca Joan Triadú ha 

quedat col·lapsada i hi ha un nou projecte sobre la taula, d’altra banda s’ha inaugurat l’Arxiu 

Comarcal i municipal en unes altres dependències, i després de 15 anys s’ha obert un nou 

teatre: L’Atlàntida. 

 

Quant a la distribució territorial dels equipaments, existeix una concentració molt important a 

la zona del centre. Aquesta concentració territorial d’infraestructures es pot contemplar més 

en clau d’una centralitat cultural positiva que de desequilibri intern, però el creixement 

demogràfic que ha viscut la ciutat en els darrers anys i el seu component sociodemogràfic 

planteja l’assoliment d’un model descentralitzat d’equipaments culturals i que treballin en 

xarxa. Aquest hauria de ser precisament el repte d’equip de govern: incorporar el discurs de la 

proximitat, acostant els barris al territori, fent partícips als ciutadans. 
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Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia. Falta la ubicació de l’arxiu, situat al sot dels pradals, i dos equipaments un al barri d’Osona i l’altre al de la Serra-de-senferm, que no 

apareixen al mapa.  
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Breu descripció i  situació dels equipaments 
Centres bibliogràfics o documentals:  

 

Arxius36: 

Arxiu Comarcal i Municipal de Vic: Inaugurat el 17 de març del 2010. Ubicat al carrer de l’Era 

d’en Sellés (al polígon dels Sots dels Pradals), el nou arxiu reuneix els fons històrics de l’Arxiu 

Comarcal d’Osona i els de l’Arxiu Municipal de Vic, tots dos mancats d’espai des de fa anys. Ha 

estat possible gràcies a un conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat, propietària de l’Arxiu 

Comarcal que gestiona el Consell Comarcal. 

La inversió ha estat de 3,1 milions d’euros per part del Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació. L’edifici de tres plantes té una superfície útil de 1.619 metres2 fet que ha de 

permetre efectuar la transferència de fons dipositats en altres arxius –els arxius notarials i 

judicials es troben a l’Arxiu i la Biblioteca Episcopal- que segons la normativa s’haurien de 

dipositar en l’AHCO. 

Amb aquest ja només queden dos arxius comarcals catalans per completar la xarxa que lligarà 

tot el país adaptada al procés de canvi per la digitalització, en veu del conseller de cultura i 

mitjans de Comunicacio, Joan Manuel Tresserras37. 

L’Arxiu Municipal de Vic (AMVI) compta amb un fons molt important de documentació històrica, 

que abasta dels segles XIII al XX.  

L'Arxiu Comarcal d'Osona (ACOS) va ser creat en data del 6 de març de 1990, mitjançant conveni 

subscrit pel Departament de Cultura, el Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament de Vic, i es va 

posar en funcionament l’any 1995 en dependències de l’antic convent del Carme. L'Arxiu 

Comarcal forma part de la Xarxa d'Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya i està 

integrat dins el Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC)38. El seu contingut és d’abast cronològic 

dels segles XIII al XX. Compta amb 60.000 fotografies. Fins ara es donava a conèixer a partir de 

l’organització periòdica de conferències, cursos, seminaris i exposicions. També visites 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 La Llei 10/2001, d'Arxius i documents, reglamenta les seves funcions, entre les quals destaquen la de col·laborar amb les 

administracions, donant suport a altres arxius de la comarca, ingressar i custodiar el patrimoni documental osonenc i fomentar i 

organitzar activitats de divulgació d'aquest patrimoni.  
37http://www.el9nou.cat/noticies_o_0/12085/tresserras_inaugura_nou_edifici_l_arxiu_comarcal_d_osona_municipal 
38 El SAC aplega amb criteris de qualitat els arxius que operen en territori català, enuncia els òrgans de l'administració responsables de 

dur a terme la política arxivística i els instruments del Sistema -Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental, Consell Nacional 

d’Arxius, Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria documental, Registre i Cens d’arxius- i impulsa la formulació d’un marc legal i 

normatiu adient. 
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comentades adreçades als centres d’ensenyament o d’altres grups que ho sol·licitessin. I 

elabora una ressenya periòdica de les activitats de l’arxiu a la publicació trimestral Arxius. 

Butlletí de la subdirecció general d’Arxius, del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya.  

 

L’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (AEV): Situats a l’edifici de la Cúria Fumada, al costat de la 

catedral, al carrer Santa Maria, 1.  

L'Arxiu, unit a la Biblioteca Episcopal de Vic, és un conjunt documental i bibliogràfic singular pel 

seu volum i el seu abast cronològic, conté butlles papals úniques al món i documents de l’any 

800. A més de la documentació generada al llarg de dotze segles per a les institucions 

eclesiàstiques del Bisbat de Vic, i d'altres fons no eclesiàstics de gran significació que ha anat 

aplegant al llarg del temps, referits tots ells al territori del bisbat. Conté també la Biblioteca 

Episcopal, que destaca pel volum dels seus fons i per la seva antiguitat, amb prop de 200 

incunables i més de 300 manuscrits des del segle VIII. Això i el fet que ha estat un dels centres 

cabdals en la cultura catalana moderna confereixen a l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic una 

especial rellevància i projecció, tant a nivell nacional com internacional. 

Té una pàgina web on posa a l’abast del ciutadà l’accés als seus documents. Per accedir a les 

seves instal·lacions cal portar el DNI, i per accedir a segons quins documents cal demanar 

permís39.  

L’AEV està gestionat directament a través del Bisbat de Vic. 

La dimensió i excepcionalitat d’aquest arxiu, planteja el repte de millorar-ne la difusió i el seu 

coneixement a tota la societat. Calen mesures d’accessibilitat adaptades i una millor 

coordinació amb l’Ajuntament per obrir-lo a la ciutat. 

 

Arxiu General de la Universitat de Vic (AUVIC): Es troba situat al Campus Miramarges (Edifici F), 

al carrer Sagrada Família, 7. El seu contingut abasta del segle XX (1977- 1999), al segle XXI. 

Disposa de 545 metres lineals. 

 

Biblioteques: 

Biblioteca Joan Triadú: L’actual biblioteca ocupa el claustre de l’antic Convent del Carme i 

comparteix l’edifici amb el Museu de l’Art de la Pell i, fins ara, també ho feia amb l’Arxiu 

Comarcal d’Osona. La biblioteca està integrada en una sola planta baixa, dins un claustre. El 

que seria la galeria hi ha l’espai wi-fi, l’espai destinat a diaris i revistes, música i diverses 

taules. I a l’interior, el pati, hi ha el servei d’informació amb més taules i llibres en préstec. A 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 http://www.abev.net/ 
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través d’una porta s’accedeix a una sala apartada que és la destinada als infants. Disposa de 

1.280 metres de superfície i 73.792 documents. El seu horari és de 40 hores setmanals i el seu 

personal està integrat per 3 bibliotecàries, 5 tècnics auxiliars i 1 subaltern.  

Fins ara era l’Ajuntament de Vic qui la gestionava a través de l’IMAC, en conveni amb la 

Diputació de Barcelona. Forma part de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i 

per aquest motiu es beneficia d’una sèrie d’aspectes comuns de funcionament: xarxa 

informatitzada i consulta de documents d’altres biblioteques, gestió de compres i catalogació 

centralitzada, préstec interbibliotecari, etc. La biblioteca porta a terme tota la seva activitat 

específica com a biblioteca pública i gestiona el seu fons bibliogràfic, a més d’organitzar altres 

activitats per fomentar la lectura. De fet, va ser una de les ciutats pioneres en constituir i 

activar la Comissió de Lectura pública40. Tot plegat fa que la Biblioteca Joan Triadú esdevingui 

un important centre de dinamització cultural41 i un servei molt ben valorat a la ciutat. 

En termes quantitatius, el passat 2008 el fons documental de la biblioteca va créixer un 3,5%. 

Al llarg de l’any van entrar a la Biblioteca una mitjana de 465 persones, una xifra lleugerament 

més baixa que l’any anterior, però en canvi augmenta la xifra de visitants que fa ús del servei de 

préstec. Un 25% de les persones que entren a la Biblioteca utilitzen aquest servei. Respecte els 

carnets se’n van fer 1.677 de nous, segons dades de la mateixa biblioteca.  

Això demostra efectivament que està al llindar del col·lapse, ja que a més de fer la funció de 

biblioteca municipal també fa la funció de biblioteca central comarcal42. Així ho manifesta el 

mateix Mapa de Lectura de Catalunya: Vic té una biblioteca central comarcal i urbana 

insuficient i cal construir un nou equipament. Precisament s’està treballant en el projecte per 

construir-ne una de nova al barri del Remei.  

 

Biblioteca d’Art, Disseny i Arquitectura de Daniel Giralt-Miracle: Biblioteca privada de l’Escola 

d’Art i Disseny de Vic. De moment només està oberta pels alumnes de l’escola, però es preveu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Una figura de gestió participativa que recull la legislació vigent sobre lectura pública. 
41 A diferència dels arxius, les biblioteques estan clarament obertes i integrades a la seva comunitat. D’anys enrere amb ara hi ha hagut 

un gran salt qualitatiu en aquest sentit. Té la dinamització cultural com a un dels seus objectius centrals. A partir d’activitats 

relacionades amb el lleure intenta cercar nous usuaris que tradicionalment no feien ús de les activitats culturals ni accedien a la 

biblioteca, molt més de portes tancades. Des de la Diputació de Barcelona també s’ha apostat per un tipus d’edifici més funcional, a peu 

pla, amb lluminositat i diversos espais que permeten portar a terme multitud d’activitats còmodament.  
42 (Art. 32.2 de la Llei 4/1993, del sistema bibliotecari de Catalunya). La biblioteca central comarcal de Vic ha de garantir als habitants de 

la comarca d’Osona l’accés als serveis de biblioteca pública i als recursos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Tenint en 

compte el nombre de persones residents a la comarca d’Osona, 30.356 persones, habitants dels 38 municipis que integren la comarca i 

que tenen menys de 2.700 habitants, haurien de tenir accés als serveis de lectura pública a través de la Biblioteca Central Comarcal. 

Veiem, en canvi, que la seva capacitat és limitada. Les seves dimensions són massa petites per acollir aquesta població. Calen més 

ordinadors, més punts de connexió wifi, més taules, etc. La biblioteca Joan Triadú de Vic disposa només de 1.280 metres de superfície. 

D’altra banda analitzant les diverses activitats que la biblioteca porta a terme ens adonem que estan dirigides només a la població de 

Vic, a les seves entitats i als seus equipaments. 
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obrir-la properament al gran públic. L’IMAC hi actuava a partir d’un conveni de participació 

directe entre l’Ajuntament i l’Escola. 

Aquesta biblioteca sorgeix gràcies a la donació de Daniel Giralt-Miracle, arquitecte barceloní, 

que l’any 2005 va lliurar la seva obra a l’escola. El que s’hauria d’agilitzar és la seva obertura 

pública. 

 

Biblioteca de la Universitat de Vic: Ens en trobem dues, una a cada campus. 

La Biblioteca Miramarges, amb 256 punts de lectura i una superfície de 945 metres2. Disposa 

d’un lector de microfitxes, 9 ordinadors per a la consulta de catàlegs, bases de dades i internet, 

una impressora, 36 punts de connexió al corrent elèctric i a internet per als ordinadors 

portàtils. A més de wi-fi i una fotocopiadora d’autoservei.  

La Biblioteca Torre dels Frares, amb 166 punts de lectura i una superfície de 524 metres2. 

Disposa de dos reproductors de vídeos, tres magnetòfons de casset, tres ordinadors per a la 

consulta de catàlegs, bases de dades i internet, sis ordinadors per al treball personal, una 

impressora, 42 punts de connexió al corrent elèctric i a internet per als ordinadors portàtils. A 

més de wi-fi i una fotocopiadora d’autoservei.  

 

Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’advocats de Vic: Especialitzada i de gestió privada, està 

situada al Col·legi d’Advocats de Vic, a la Plaça Miquel de Clariana. L’il·lustre col·legi d’advocats 

de Vic és una entitat amb més de 125 anys d’història i que té en la biblioteca un dels pilars 

bàsics per a la formació continuada dels seus col·legiats. Conscients que la biblioteca és una 

eina bàsica per a l’exercici en l’advocacia, a la Junta del Col·legi hi ha un càrrec destinat a 

representar-la anomenat bibliotecari/ària-comptador/a. 

La biblioteca està organitzada seguint la Classificació Decimal Universal i el fons està 

especialitzat en dret i en tots els àmbits que se’n deriven. Tot i que hi ha documents més antics, 

la biblioteca comença l’any 1972 i hi consten més de 3.000 documents. Més de 1.800 

catalogats. També es reben una 40a de revistes especialitzades. Tot i que en les seves 

normatives consta que l’ús de la biblioteca està limitat als col·legiats, més de 200, també 

s’admeten consultes d’estudiants de dret, llicenciats no col·legiats o altres persones 

relacionades amb el món de l’advocacia, però no poden gaudir del servei de préstec. 

 

També ens trobem la Biblioteca del Centre d’Osona, al carrer Sant Miquel dels Sants. I la 

Biblioteca de l’Escola Oficial d’Idiomes. L’escola d’adults, l’Escola de Música o l’Escola 

Masferrer també tenen la seva pròpia biblioteca especialitzada. 
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Pel que fa a les biblioteques escolars, ens trobem en les següents: 

Biblioteca CEIP Sant Miquel: pensada com una biblioteca tradicional. Un recurs bibliogràfic de 

suport als alumnes i professors. Oberta diàriament de 17 a 18.30h. s’hi porten a terme activitats 

vinculades a la docència, en horari lectiu, i en horari no lectiu, l’activitat és un suport a la 

consulta. 

Biblioteca CEIP Sagrat Cor: oberta dimarts i dimecres de 17 a 19h, s’utilitza com a espai de 

consulta, lectures i de treball en grup, o de reforç.  En horari extraescolar s’hi fan treballs i 

deures, amb dos professors a càrrec de la biblioteca, un al dimarts i l’altre el dimecres. Des de 

l’any 2008 hi ha una comissió de biblioteca que treballa per actualitzar-la i en un futur es podrà 

obrir i s’utilitzarà d’una manera més normalitzada en l’activitat docent. També s’està treballant 

per activar el servei de préstec. 

Biblioteca CEIP Salarich: en horari lectiu està destinada a lectura o altres activitats d’aula. 

S’està fent una nova catalogació a través del programari Epèrgam. Funciona mitjançant una 

comissió responsable d’organitzar i dinamitzar la biblioteca, potenciar-la, donar a conèixer el 

servei de préstec, fer carnets de lector, etc. Per fer-ho possible han tingut la col·laboració de 

l’AMPA i d’altres entitats com la biblioteca Joan Triadú. El seu objectiu ara i a qui demanen 

col·laboració és a l’Ajuntament per poder posar-la al servei del barri. 

Biblioteca CEIP Santa Caterina de Siena: no hi ha ni horari establert ni cap responsable 

designat. S’utilitza com a biblioteca aula. En un futur els agradaria organitzar un sistema de 

préstec perquè els alumnes s’emportessin llibres a casa. Té un fons de 250 llibres. 

Biblioteca CEIP Pare Coll: en horari escolar s’utilitza en assignatures de llengua o com a 

consulta. En horari extraescolar només s’utilitza per l’Hora del Conte. Hi ha un servei de 

préstec. 

Biblioteca CEIP/IES Escorial: en horari escolar l’activitat principal és una hora setmanal de 

lectura. D’altres activitats són el llibre del mes, etc. En horari extraescolar la biblioteca està 

oberta cada dia de 17 a 19h, menys dimecres que tanquen a les 18h. Hi ha dues persones 

responsables que es reparteixen l’horari. Fons de 11.987 llibres. 

Biblioteca IES Vic: unitat de biblioteca amb un fons generalista i diversos punts de connexió a 

internet. Hi ha hemeroteca, col·lecció local, mediateca i fons en general. També documents en 

format àudio, audiovisual i recursos electrònics d’ús local. La biblioteca és d’ús públic i depèn 

directament de l’Associació de Mares i Pares i de la direcció del centre. Tres professors 

dediquen un total de deu hores setmanals al servei i l’AMPA paga un alumne perquè se’n faci 

càrrec de 9 a 13h. Els estudiants són usuaris registrats. Fons de 9.356 llibres, 26 revistes i 6 

diaris. La biblioteca també segueix un programa de dinamització de la lectura. 

Biblioteca CEIP Sentfores: dedicada a la formació d’usuaris i dinamització de la lectura. També 

s’ha esporgat, catalogat (seguint la CDU), registrat, etiquetat i folrat els documents. Demanen 

al suport a l’Ajuntament per tal de poder obrir l’espai de la biblioteca a tot el barri, fora de 
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l’horari escolar. L’escola disposa d’accés directa fora al carrer. Recordem que la Guixa és un 

barri que es troba allunyat de Vic, però com que forma part de la ciutat de Vic no els pertoca el 

servei de Bibliobús. 

Biblioteca CEIP La Sínia: després d’haver fet el treball d’esporga, catalogació, etiquetatge i 

registre de llibres del fons documentals, ja s’inclou en la dinàmica habitual del centre. S’obre 

cada dia durant l’hora del pati, s’hi fan petites obres de teatre, existeix el servei de préstec, es 

munten exposicions, etc. Cal, però, ampliar-ne el fons documental. 

Biblioteca CEIP Guillem de Mont-rodon: la biblioteca està oberta durant l’horari escolar, amb 

servei de consulta i préstec, i es contempla l’ampliació en horari extraescolar. Tenen un fons de 

8.000 volums, però només 5.000 catalogats amb l’Epèrgam. També tenen una mascota: la 

Mabigui que presideix totes les activitats que es fan a la biblioteca. 

Biblioteca Escola Andersen. L’horari s’adapta a les necessitats de cada cicle. Ofereix servei de 

préstec. Fons de 4.500 exemplars catalogats. 

 

Biblioteca de l’Institut del Teatre: Dóna servei de biblioteca escolar, però està prevista que 

tingui funcions de biblioteca pública especialitzada en arts escèniques. A més de la consulta 

directa del fons de la biblioteca, fonoteca i videoteca, es poden fer consultes mitjançant el 

catàleg informatitzat de la biblioteca de l’Institut del Teatre, connectat amb el catàleg 

col·lectiu de les universitats catalanes, amb servei de préstec interbibliotecari. S’hauria de 

donar a conèixer més a la ciutat. 

 

 

Patrimoni artístic 

	  
Museu Episcopal de Vic:  El Museu Episcopal de Vic el va inaugurar el bisbe Josep Morgades i 

Gili l’any 1891, recollint l’esforç realitzat per un grup d’intel·lectuals i clergues de Vic de l’època 

de la Renaixença per recuperar el patrimoni artístic català. L’any 1995 amb el conveni de 

col·laboració institucional entre el Bisbat de Vic, l’Ajuntament de Vic i la Generalitat de 

Catalunya es va decidir iniciar una nova etapa del museu la qual ha comportat la construcció 

d’un nou edifici, inaugurat el 2002.  

Avui el museu conté unes 20.000 peces, la majoria procedents de diferents sectors de la diòcesi 

de Vic i de la de Solsona. Les col·leccions d'art romànic i gòtic el converteixen en una de les 

mostres més importants i completes d'art medieval català. Cal destacar també la secció 

arqueològica i les sales d'indumentària religiosa, tapissos, ceràmica, vidre, monedes i 

orfebreria. L’interior de l’edifici, totalment remodelat, està fet a mida de les col·leccions, 

d’acord amb criteris de conservació preventiva i buscant la millor perspectiva per a les obres 

mestres del Museu. Durant una hora al dia donen la oportunitat de visitar el magatzem. 
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Atès l’interès excepcional del fons del Museu, el juliol del 2001 la Generalitat de Catalunya el va 

declarar Museu d’Interès Nacional.  

El Museu Episcopal és una institució del Bisbat de Vic amb una Junta de Govern constituïda per 

representants de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vic i el Bisbat de Vic, regida pels 

estatus aprovats els 12 de novembre de 1999. Tot i això la seva obertura a la ciutat és més aviat 

pobre. Noc forma part de cap xarxa o ruta nacional i/o internacional a través de l’art religiós que 

li podria obrir molt les portes de cara a l’exterior. 

 

Museu de l’Art de la Pell: Mostra la col·lecció aplegada per l'adober Andreu Colomer Munmany 

formada per un miler d'objectes de gran riquesa artística, fets totalment o parcialment amb 

pell. L'espai, a l'antic convent del Carme, també acull exposicions temporals i s'hi fan altres 

activitats culturals, com conferències o cicles de música de cambra. El Museu de l'Art de la Pell 

forma part de la xarxa de Museus Locals i Comarcals de la Diputació de Barcelona. I és 

propietat de la Generalitat que té un conveni amb l'Ajuntament de Vic, i està gestionat per un 

consorci.  

En l’actualitat està en procés de remodelació interna i adequació de l’espai per tal de convertir-

lo en el museu de la ciutat. Serà el punt d’unió i d’interpretació del patrimoni local, gestionant 

diversos espais i programant activitats i exposicions a la ciutat. (En parlarem detalladament 

més endavant). 

 

Museu Balmes: S’ubica a l’edifici Palau Bojons i està dedicat a la biografia de Jaume Balmes, 

filòsof vigatà. El museu és de titularitat municipal i està reconegut com a col·lecció al directori 

de la Generalitat de Catalunya, però no compta ni amb recursos humans assignats ni amb 

programes de difusió, pel que al seu nivell d’activitat és pràcticament inexistent i el seu 

coneixement pèssim.  

 

Museu Claretià: Es tracta d’un museu amb temàtica biogràfica, en aquest cas dedicat a Sant 

Antoni Maria Claret. La col·lecció es basa en objectes i records de Sant Antoni M. Claret, 

fundador de l’ordre dels missioners claretians. Instal·lada en un lloc de preferència del museu 

s’hi troba la “Cel·la de la Fundació”, que fou extreta del vell edifici del seminari. Obra de Josep 

M. Pericas, és d’estil noucentista. Amb un horari reduït és força desconegut a nivell ciutadà. 

 

Temple Romà: Construït a inicis del segle II, va ser desconegut durant segles. De fet, a dia 

d’avui tampoc s’ha acabat d’investigar si hi ha més restes arqueològiques sota el Castell dels 

Montcada, erigit a finals del segle XI, i potser s’hauria de tenir en compte. Actualment està 

gestionat pel Patronat d’Estudis Osonencs que hi organitza exposicions de manera continuada i 
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puntualment activitats musicals o literàries. L’accés a l’edifici és a partir de les escales del 

pòrtic, fet que dificulta l’accessibilitat a les persones amb mobilitat limitada. 

 

Casino de Vic: Amb més de 150 anys d’història, l’entitat és activa en la dinamització cultural de 

la ciutat. En aquest local hi ha un teatre singular d’estil modernista i de dimensions reduïdes on 

se celebren diversos cicles de teatre i música. Les instal·lacions, al ser antigues, no acaben 

d’adaptar-se als estàndards d’accessibilitat i seguretat. Però cal tenir-lo en compte perquè és 

tot un símbol de la ciutat. I les seves dimensions reduïdes donen un caliu molt humà en 

l’organització d’esdeveniments culturals. 

 

Orfeó: Remodelat recentment i reconvertit en un nou equipament cultural i per als joves, 

després de reformar l’antiga església dels Trinitaris al carrer Sant Pere. El nou equipament 

acollirà la programació del VicJove ja que es disposarà d’un espai polivalent, i l’activitat pròpia 

de l’Orfeó Vigatà, entitat amb més de 100 anys i que ha ocupat l’històric edifici les últimes tres 

dècades. Tot i que ja han fet sentir el seu malestar perquè a dia d’avui la sonoritat és deficient i 

el grup de teatre de l’entitat no hi podrà fer teatre tenint en compte com ha quedat la reforma43.  

Amb la remodelació, la gestió va a càrrec de la regidoria de cultura, fins ara la programació es 

feia en col·laboració amb l’IMAC.  

 

Palau Bojons: Casa senyorial de finals del s. XVII i principis s. XVIII acollia fins el 2009, entre 

d’altres dependències municipals, la regidoria de cultura i l’IMAC. A dia d’avui està ocupat pels 

treballadors de la Fundació Privada Atlàntida, a l’espera que es puguin traslladar a Can 

Serratosa (al costat de L’Atlàntida). 

 

Llotja del Blat: Sala amb finestrals gòtics situada als baixos de l’Ajuntament. A manca d’un 

equipament especialitzat es pot considerar com l’espai expositiu de referència a la ciutat. La 

sala ocupa una superfície d’uns 110 metres2 i compta amb una ubicació envejable. 

Instal·lacions que permeten acollir programes expositius de diferents tipologies i formats, 

també està preparat per funcionar com a sala d’actes amb un aforament d’unes 80 persones. 

En aquest espai s’hi presenten exposicions d’artistes locals o d’interès per la ciutat i també els 

premis de les biennals d’arts plàstiques o de fotografia. Entre aquestes activitats s’hi programa 

una exposició anual qualificada d’interès ciutadà. La sala compta amb accés independent. 

Equipament de referència per a les exposicions municipals, no pot absorbir tota la demanda. En 

l’actualitat és el departament de Protocol i Comunicació, i no Cultura, qui en gestiona la seva 

programació. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 Crítiques de l’Orfeó Vigatà a la reforma: 

http://www.el9nou.cat/noticies_o_0/12217/critiques_l_orfeo_vigata_reforma_dels_trinitaris_una_multitudinaria 
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Centres culturals 

 

La Central: Inaugurat el 2007, aquest espai ocupa els edificis que l’arquitecte Josep Maria 

Pericas va afegir el 1928 a la seu d’energia elèctrica del Ter. L’equipament està gestionat per la 

Fundació Embat Cultural, constituïda per l’Ajuntament, Sagals d’Osona i Òmnium cultural. A 

banda de ser l’espai d’activitats d’aquestes entitats, s’hi programen activitats per a la promoció 

de la cultura popular i de refermanent de la identitat catalana, especialment orientades cap als 

infants i als nouvinguts. De fet, La Central vol convertir-se en el catalitzador de les entitats que 

treballen per a la cultura popular a Vic. En aquest sentit, la Fundació Embat Cultural té un 

director i recentment (octubre 2009) ha creat un consell assessor de la Fundació, amb la 

intenció que s’hi integri tota la gent vinculada a la cultura popular. L’objectiu és connectar-se 

entre elles, a través del consell, I així poder crear sinèrgies interessants44.  

Des de la central també han fet al·legacions al POUM demanant que es puguin construir espais 

per a les entitats just al darrere de l’edifici de La Central, que al ser un edifici catalogat no es 

pot modificar. 

 

Centres Cívics, Vic compta amb cinc centres cívics: 

El Centre Cívic de la Serra-de-senferm (C/ Riera Major, 3), el Centre Cívic de Santa Anna (C/ 

Tagamanent, 1 bis), el Centre Cívic de la Plaça d’Osona (plaça d’Osona, 3 baixos), el Centre Cívic 

de la Guixa, pla del Masset s/n), el Centre Cívic Remei- Estadi (Pg. Generalitat, 46). 

Tots ells estan situats en algun dels barris de la ciutat. No han estat creats per iniciativa 

municipal sinó que pràcticament en tots els casos han sorgit de la pròpia dinàmica dels 

territoris respectius, impulsades per les associacions de veïns, i que funcionen amb un elevat 

grau d’autogestió. Recentment, la regidoria de cultura s’ha encarregat d’agafar la gestió en 

l’oferta de cursos, per tal de trencar la visió d’instal·lacions poc integrades en el projecte 

cultural de la ciutat, i a inicis d’aquest 2010 també n’ha agafat la coordinació i direcció. 

El curs 2008-09 els Centres Cívics de Vic (CCVic) es van sotmetre a una profunda remodelació 

tant física com conceptual. La nova dimensió que l’Ajuntament de Vic ha donat a aquests 

espais repartits per tota la ciutat ha estat un gran èxit. Per l’extensa oferta de cursos hi van 

passar més de 3.000 persones. Preus assequibles i una gran varietat temàtica han estat 

algunes de les claus. La tardor del 2009 arrancava la segona temporada (2009-2010) dels CCVic, 

amb 40 cursos -10 més que l’any anterior-, 70 grups de tardes i 24 grups de matins, repartits en 

els diversos centres cívics de la ciutat i altres ubicacions com El Seminari, a La Central i a la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Per saber-ne més, veure notícia 9Nou Central de la cultura popular, del divendres dia 23 d’octubre del 2009. 
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zona del carrer de Gurb amb espais com el Museu de l’Art de la Pell, la Biblioteca Triadú, el local 

dels veïns i veïnes i l’Espai Ç (dins el Centre de Normalització Lingüística del C. Pla de Balenyà). 

Com a novetat és important mencionar que s’aposta per tres nous eixos temàtics: la cultura 

popular que es farà a l’espai La Central; matèria audiovisual que s’impartirà al Seminari de Vic i 

la literatura que es donarà al carrer de Gurb. De fet, pel que fa a programació han agafat el 

model de Barcelona amb una tematització de cursos. On al CC Barceloneta s’ha especialitzat en 

dansa contemporània, art contemporani i circ, el CC Convent de Sant Agustí en música, art i 

accions contemporànies i projectes multimèdia, el CC Drassanes en arts escèniques i activitats 

amb temàtiques interculturals i multiètniques i el CC Patí Llimona en fotografia i paraula. Fet 

que provoca la mobilitat interurbana i un millor coneixement de la ciutat. 

 

Centre de Cultura de la Caixa de Manlleu: El centre depèn de l’Obra Social i Cultural de la Caixa 

de Manlleu. Es compon de dos espais, l’auditori Raimon d’Abadal i la sala d’art monsenyor 

Eduard Junyent. Amb una localització molt cèntrica compta amb una superfície total de 530 

metres2. L’auditori té una capacitat per a 194 persones i s’hi porten a terme tota mena d’actes, 

tot i que hi predomina l’oferta d’activitats de divulgació cultural. La sala d’art de Vic té tres 

línies de programació, una primera es dedica a noms de la història de l’art i a exposicions de 

reconeixement a la trajectòria d’artistes o esdeveniments locals. Una segona línia de 

programació destina la sala a les dues escoles d’art de Caixa de Manlleu- Vinyoles i Manlleu-, i 

a l’Escola d’Art de Vic, la tercera, a col·lectius diversos i exposicions sol·licitades per 

institucions i entitats. Tant la segona com la tercera línies d’actuació responen als objectius de 

l’Obra Cultural de Caixa Manlleu que planteja aquests espais com a plataformes per projectar 

l’obra d’artistes novells o poc coneguts. Aquest equipament no respon a l’òptica d’un gran 

centre cultural sinó que parteix d’uns plantejaments d’intervenció molt més modestos i, en 

conseqüència, el seu impacte en la dinàmica cultural de la ciutat és reduït. 

 

Centre Comunitari: Programa activitats per a la dinamització social i cultural, alhora que ofereix 

recursos als ciutadans. Disposa de ciberateneus, auditori, sala polivalent i aules. És la regidoria 

de Benestar Social de l’Ajuntament de Vic qui articula l’oferta d’activitats. Possiblement és el 

local que es destinarà a les entitats, després que no s’hagi volgut habilitar una sala polivalent a 

L’Atlàntida ni oferir-hi espais gratuïts, i després que la reforma de l’església dels Trinitaris no 

hagi assolit els objectius principals per a fer-hi teatre. 

 

Hotel d’entitats: Situat a l’edifici conegut com l’antiga seu de la Fundació Casa Caritat de 

Vic, dóna suport a les entitats que es destaquin per a la seva contribució al comportament cívic 

i solidari dels ciutadans. Oferint gratuïtament l’ús d’uns espais públics per la ubicació de la seu 

social de les entitats d’àmbit social que així ho sol·licitin. Tot i que properament es traslladaran 
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de lloc per anar a unes dependències de la Casa Comella, propietat de l’Ajuntament i del Casino 

de Vic, sota la tutela del Casino de Vic. Hi haurà espai per a sis despatxos que s’utilitzaran 

simultàniament per prop d’una vintena d’entitats. A més d’una sala polivalent i de les 

instal·lacions del Casino que es connectaran a través de l’entresòl. També es tindrà accés al 

terrat de la Casa Comella, un espai privilegiat per activitats de petit format. Per portar-ho a 

terme l’ajuntament (a través l’àrea d’acció social i ciutadania) i Casino signaran un conveni. 
 

Auditori Marià Vila d’Abadal: Dins el complex municipal del Sucre s’ubica aquest auditori que 

compta amb un aforament de 256 persones. Es tracta d’una instal·lació plantejada per acollir 

actes de tipus congressual així com conferències, presentacions i actes de format similar, en la 

línia de les activitats que es desenvolupen al propi centre del Sucre. Es tracta d’un espai dotat 

dels requeriments de seguretat i accessibilitat adaptada que resulta idoni per acollir aquest 

tipus d’activitats, però també ha acollit de forma ocasional programacions artístiques, 

bàsicament de música en formacions de petit o mitjà format i cinema, activitats que s’adapten 

sense dificultats a les característiques del local. 

 

Mas de Bigues45: Aula de música moderna de Vic. El Mas de Bigues és un equipament 

municipal gestionat per la Fundació Educació i Art. Amb el suport de la Regidoria de 

Joventut de l'Ajuntament de Vic (Àrea d'Afers Socials i Ciutadania), és un espai de creació, 

estudi i promoció de la música en tots els seus àmbits i estils. 

Cava de Jazz: Situada a la muralla històrica de Vic, a davant del convent de Santa Teresa. 

Aquest local, d’uns 150 metres2, té un encant molt especial per la seva construcció en pedra i 

molt bona acústica. Gestionat per l’entitat Vic Bang Jazz Cava, al cap de l'any, s'hi poden 

escoltar més de 70 concerts de música en viu, que es celebren de forma habitual els divendres i 

dissabtes. La Vic Bang Jazz Cava té actualment uns 150 socis. L’entitat organitza el Festival de 

Jazz de Vic que es porta a terme en diferents equipaments de la ciutat el mes de maig. 

Cinema Vigatà: Concentra, conjuntament amb els multicines Sucre i el Cinema Nou, l’oferta 

d’exhibició de cinema comercial a la ciutat, però aquest espai fins el 2007 també acollia altres 

programacions cultural, concretament una part de la programació artística municipal que no es 

podia desenvolupar a falta de teatre. La seva falta d’adequació i limitacions tècniques ha fet 

que només s’utilitzi com a cinema.  

Cinema Nou: A banda d’acollir l’oferta d’exhibició de cinema de la ciutat, els dimarts al vespre 

ofereix sessions de cine club, organitzades per l’Entitat Cine Club Vic. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 http://www.masdebigues.net/ 
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Equipaments d’art 

Centre d’Arts Contemporànies de Vic (ACVic): Gestionat per l’entitat H. Associació per a les Arts 

Contemporànies, és un centre d’art públic per a la promoció de la creació, la producció i 

l’exhibició de propostes de les arts visuals i d’altres disciplines artístiques contemporànies. El 

centre és resultat de la cooperació entre l’Ajuntament de Vic, el Departament de Cultura i 

Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i l’ H. Associació per a les Arts 

Contemporànies. L’ACVic forma part de la xarxa pública de centres i espais d’art de Catalunya 

que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació està vertebrant conjuntament amb el 

CoNCA amb l’objectiu d’equilibrar l’accés a la cultura a tot el territori. Estan a l’espera d’un nou 

edifici, ubicat provisionalment a l’edifici Can Garrofa, es traslladarà on fins ara hi havia el 

Mercat Municipal, al centre de Vic.  

El nou ACVic treballarà conjuntament amb les escoles d’art de la ciutat ja que des de la política 

cultural s’entén que es necessita un procés de formació prèvia per tal de crear, un projecte que 

segurament es desenvoluparà en els propers anys. 

Recentment Ramon Parramon ha estat nomenat nou director d’ACVic després de guanyar el 

concurs públic convocat per l’Ajuntament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Font: http://acvic.org/cat/2008/09/en-procs.html 
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L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona: Aquest complex cultural sens dubte és la gran 

obra cultural i de legislatura de l’Ajuntament de Vic, i també el promotor dels diversos canvis de 

la regidoria de cultura. Tal com defineix el mateix regidor de cultura, Xavier Sola, és el gran 

equipament de referència de la ciutat i també de caràcter nacional, ja que amb el nou 

equipament Vic pretén jugar la mateixa lliga que les grans ciutats com són Barcelona o Girona. 

Dissenyat per l’arquitecte Josep Llinàs, disposa de 10.000 metres quadrats i engloba el teatre 

Ramon Montanyà, l’Auditori Joaquim Maideu i l’Escola de Música de Vic. També comptarà amb 

una zona d’aparcament al parc d’Armand Quintana. I en una segona fase es restaurarà la casa 

Serratosa que es convertirà en un edifici de suport a les activitats del complex on s’hi 

traslladaran les activitats administratives i de coordinació de l’Escola de Música de Vic i les del 

Teatre i l’Auditori.  

L’obra, ubicada a la zona Prat de Galliners, ha suposat una inversió de 29.517.390,76 €, més 

cinc milions que costarà l’aparcament. L’Ajuntament hi ha aportat quatre milions d’euros de 

fons propis i vuit de vendre l’antic teatre Atlàntida46.  

El Centre d’Arts Escèniques d’Osona es va inaugurar el 23 d’abril del 2010 amb una programació 

que es va allargar una setmana. No se sap exactament quin serà el seu camí a recórrer, però la 

seva missió és la de contribuir al lleure i a la formació dels ciutadans en l’àmbit de la cultura, 

entesa en les disciplines que generen espectacle. 

Comprèn l’Auditori Joaquim Maideu: una sala preparada per a audicions musicals de petit i 

mitjà format, amb grades retràctils i un escenari amb tres plataformes diferenciades. Té una 

capacitat per a 384 persones. I el Teatre Ramon Montanyà amb un aforament de 800 persones. 

Disposa d’una cambra de concerts, una fossa d’orquestra amb una capacitat per a cinquanta 

músics i té la possibilitat d’ampliar la corbata de l’escenari. És una sala luxosa, amb un sostre 

de relleus fets amb pa d’or que representen les corbes de nivell del Collsacabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Fundació L’Atlàntida 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Les inversions procedents de l’Estat han cobert bona part del pressupost, mentre que la Generalitat hi aporta 2,5 milions i la Diputació 

de Barcelona 1,5. http://www.el9nou.cat/noticies_o_0/12534/vic_inaugura_complex_cultural_l_atlantida_despres_vuit_anys 
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L’Escola de Música està organitzada en quatre plantes, amb 49 aules, set estudis i l’Auditori 

Joan Anglada, que acollirà part de les actuacions de l’escola de música, amb capacitat per a 

100 persones. Imparteix els graus elementals i mitjà de música com també ensenyaments de 

música moderna i jazz; desenvolupa una intensa activitat orquestral i concertística. 

Recentment també ha incorporat un conservatori. Disposa d’aules associades a Arbúcies, Sant 

Hilari, Calldetenes, Folgueroles i Viladrau. 

En total, el curs 2008, l’Escola de Música tenia 826 alumnes, 424 dels quals estaven en nivell 

elemental, 157 a nivell mitjà i 165 en les aules associades. Al conservatori hi havia 126 alumnes.  

El complex cultural està gestionat per la Fundació Atlàntida, coordinada per Lluís Vila d’Abadal 

i de la que hem parlat amb anterioritat.  

 

Centres d’ensenyament artístic 

Escola Municipal de Música: Veure dins L’Atlàntida. 

 

Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic: Dependent de la Generalitat de Catalunya està 

situada a l’antic convent de Sant Domènec, al voltant d'un claustre del segle XVIII. L’escola 

imparteix ensenyaments oficials en diferents modalitats: Estudis Superiors de Disseny, a més 

dels Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de Grau Superior i de Grau Mitjà, i el 

Batxillerat Artístic. Actualment l’escola no pot absorbir tota la demanda. Incorpora la biblioteca 

d'art, disseny i arquitectura Daniel Giralt-Miracle. Amb conveni entre l’Ajuntament i la 

Generalitat, la ciutat no la vincula prou en el seu entramat cultual. 

 

Escola Municipal de Dibuix: L'Escola està situada avui, juny de 2010, a la Casa Masferrer 

(edifici modernista), i està gestionada per la Fundació Educació i Art. En l’apartat d'Activitats 

Externes es gestiona la dinamització cultural i la realització de cursos o tallers de tècniques 

artístiques  amb la col·laboració d'altres institucions i/o centres escolars. En el Departament 

de Fotografia Històrica es gestiona la col·lecció d'equipaments fotogràfics de l'Ajuntament de 

Vic i es realitzen activitats pedagògiques a partir d'aquesta col·lecció. Les instal·lacions actuals 

tot i estar en bon estat, no poden acollir tota la demanda, per tant es preveu el seu trasllat a 

l’edifici modernista La Farinera, recentment adquirit per l’Ajuntament i que actualment es troba 

en fase de restauració. En aquest espai també s’hi preveu instal·lar un museu de fotografia 
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municipal que, de moment, està guardat en una sala de la Casa Masferrer, sense poder-se 

visitar. 

 

Institut del Teatre: Es va posar en funcionament el 1976 gràcies a un acord entre la Diputació i 

l’Ajuntament i des del 2002 està situat al nucli antic en l’edifici rehabilitat del Seminari Vell. 

L’edifici disposa de quatre plantes i ocupa una superfície de 1.465 metres2. Disposa d’una sèrie 

d’espais i recursos especialitzats per a la formació i la difusió de les arts escèniques, destaca 

l’espai escènic del pis superior habilitat per acollir produccions pròpies i externes de petit 

format. Compta amb totes les condicions d’accés i seguretat necessàries. Amb les seves 

activitats docents: postgrau de teatre i educació, classes d’iniciació al teatre, etc, és tot un 

motor de dinamització de les arts escèniques. Entre d’altres acull el cicle Dijous al teatre. El 

fins ara director, Ramon Vila, va deixar el càrrec el mes de febrer del 2010 declarant que 

Barcelona no hi aposta. La seva continuïtat i particularitat de cursos dependrà, doncs, de que 

l’Ajuntament de Vic arribi a un acord amb l’Institut i s’hi impliqui. 

 

Universitat de Vic (Uvic): Neix el curs 1997-98. Amb la seva creació Vic continua una tradició 

cultural i d’estudis superiors centenària. El curs 2009-2010 ha matriculat 5.033 alumnes, que 

cursaran estudis de grau, màster i doctorat, 1.746 estudiants són de nova incorporació, 318 

més que el curs passat. La UVic organitza múltiples activitats de tipus acadèmic i també 

culturals. Precisament disposa d’una oficina de gestió culturals que, entre d’altres, organitza la 

Universitat d’Estiu i diverses exposicions. També té un espai específicament cultural: l’aula 

Segimon Serrallonga on s’hi porten a terme diferents activitats. Junt amb l’Ajuntament de 

Torelló també porta a terme la beca Segimon Serrallonga d’ampliació d’estudis a l’estranger.  

Està formada per les facultats d’Educació, d’Empresa i Comunicació, de Ciències Humanes, i de 

Traducció i Documentació, també per l’Escola Universitària de Ciències de la Salut, l’Escola 

Politècnica Superior, i la BAU (l’Escola Superior de Disseny, ubicada a Barcelona). A part, 

compta amb diferents centres de suport: Aula L3 de Formació Continuada, el CIFE (Centre 

d’Innovació i Formació en Educació) i l’Escola d’Idiomes. La Fundació Universitària Balmes, 

Fundació privada, exerceix com a ens titular de la Universitat de Vic i funciona amb un 

patronat47.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 El Patronat està format pel President, que és l’alcalde de Vic, el Vicepresident: Joan Majó, comissionat d’Universitats i Recerca, 

Secretari: Lluís Jou, Vocals: Josep Burgaya i Xavier Solà (Ajuntament de Vic), Josep Ribas i Esther Morales (Generalitat de Catalunya), 

Pere Prat, Teresa Jordà, Lluís Sacrest, Juli Gendrau i Joan Planella (alcaldes de la Catalunya interior), Oriol Guixà, Joan Font, Josep 

Terradellas, Anna Mates i Lluís Anglada (entorn social, empresarial o acadèmic), rectora: Assumpta Fargas (amb veu, sense vot), 

Directora de la FUB i gerent de la UVic: Pilar Soldevila (amb veu, sense vot), i representants de la comunitat universitària: Montse Ayats, 

Anna Andreu, Consol Blanch i Manuel Llanas (amb veu, sense vot). 
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Oficina Municipal d’Educació i Cultura: Situada al carrer de les Basses, 3 (Plaça Gaudí), s’han 

inaugurat l’abril del 2010. A la planta baixa hi ha l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), 

atenció a la ciutadania i l’equip de mediació del pla educatiu d’entorn. També s’hi ubicaran els 

locals de l’associació d’activitats econòmiques del Seminari Vell, de l’AAVV (associació de 

veïns) de la Pietat i de la Colla gegantera del carrer de la Riera. Al primer pis hi haurà l’atenció 

ciutadana, despatxos i sales de reunions i a l’entresòl despatxos i arxiu. 

 

 

 

 

 

Serveis a la cultura 
En aquest punt parlarem dels diferents programes i serveis  

destinats a la cultura a la ciutat de Vic, per bé que no tots 

 depenen de la regidoria de cultura. 

 

 

Programes per a la cultura: 

 

Ciutat educadora: Un projecte ciutadà que cal destacar és el de ciutat educadora, dins l’Àrea 

d’Ensenyament. Aquesta carta, que sorgeix en el marc del I Congrés de Ciutats Educadores 

(1991), recull els principis educatius que han de permetre construir una ciutat de i per a 

tothom48.  

 

El projecte Educatiu de Vic es va aprovar el 2007 i representa el compromís de l’Ajuntament i de 

la ciutat amb l’educació. Es parteix de la idea que el treball educatiu de l’escola s’ha de 

complementar amb les realitats educatives quotidianes que viuen els ciutadans. Per tant, és 

educadora en un sentit ampli del terme, entenent com a agents educadors no només els 

centres educatius, sinó també tots aquells que conformen la ciutat: des de l’entitat fins al 

ciutadà. 

El desplegament del Projecte Educatiu de Ciutat pretén construir una ciutat amable i 

compromesa amb l’educació, que aposta per la formació al llarg de la vida, que exerceix un 

lideratge més enllà del seu terme municipal pels seus múltiples equipaments amb perspectiva 

educadora i que es configura com un municipi compromès amb la mobilitat dels nois i noies, 

una ciutat pensada per als infants i des dels infants.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Per saber-ne més: Annex n. 9. 
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En aquest sentit s’han engegat diverses accions com un Consistori infantil, el Pla Educatiu 

d’Entorn, el projecte Situa’t, l’implantació de les rutes escolars a Vic, aules d’acollida per a 

famílies nouvingudes, etc49. 

	  

Consell de la Ciutat: Un altre programa a destacar surt de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, que 

recentment (novembre del 2009) ha posat en funcionament el Consell de la Ciutat. Un Consell 

que traspassa l’àmbit merament polític tot i que ha sorgit del mateix ajuntament i està presidit 

per l’alcalde, i el regidor d’Acció Social i Ciutadans, Joan López que ocupa la vicepresidència.  

Aquest organisme té l’objectiu de fer arribar al consistori l’opinió de la societat civil vigatana a 

l’hora de marcar les estratègies de futur de la ciutat. El nou ens està format per 90 persones 

representants dels grups municipals amb representació a l’Ajuntament, representants dels 

consells sectorials i instituts municipals, associacions empresarials i econòmiques, 

representants d’organitzacions sindicals, de les entitats veïnals, de la Universitat de Vic, 

d’agrupacions professionals i d’institucions i entitats representatives de la ciutat a proposta de 

l’alcalde50. 
L’organisme, aprovat el mes de juliol, substitueix l’efímer Consell de la Ciutadania que creat a 

inicis de l’actual mandat només es va acabar reunint un parell de vegades. Amb una sessió 

plenària cada sis mesos, es volen promoure accions que fomentin la cohesió social o la millora 

de la qualitat de vida. Per agilitzar-ho, les persones que en formen part treballen per 

comissions. 
 

Pla de Barris: Vic té dos plans de barris en vigor51. Un que afecta els barris del sud: el Remei, 

l’Estadi, Santa Anna, barri d’Osona i Serra-de-senferm,i el segon afecta el sud del nucli antic de 

la ciutat. 

El Pla de Barris parteix de tres eixos estratègics: la identitat, la participació i la convivència i 

confluència. També defineix quatre col·lectius prioritaris als que s’adreçaran les actuacions: la 

gent gran, les dones, els joves i els qui participen (entitats, associacions, etc). Precisament en 

els barris del Sud és, com hem esmentat, on es concentra la majoria de població immigrant 

(32,4%), i el col·lectiu de la gent gran arriba al 15,3% de la població52. 

El Pla de Barris53, pressupostat en 12.362.421,32 €, ha inclòs més de mig centenar 

d’actuacions. Els projectes urbanístics han estat els més visualitzats: s’ha construït un 

aparcament públic soterrat a la rambla Tarradellas, s’han reformat els carrers del Remei, s’ha 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 http://www.ajvic.net/grups/Edu_Inici/index.php 
50 http://conselldeciutat.vicentitats.cat/Home/_H4QS29qxa701ARXlFhWCVTno3WTWhU-dUbvxeqv7UM86fkjyVoMmyg 
51 http://pladebarris.vic.cat/index.asp 
52 Vegeu notícia 9 Nou del divendres 9 d’abril “El 32% dels veïns dels barris del sud de Vic són immigrants” (Annex). 
53 Per saber-ne més Annex nº10.  
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urbanitzat el parc urbà Horta de la Sínia, es crearà un nou CEIP i l’escola del Montseny passarà 

a ser un Centre Cívic, s’ampliarà i millorarà el local social dels habitatges Ronda Ausetans, 

entre d’altres. Pel que fa a les obres socials s’han portat a terme programes com Dona 

Connecta’t, Veïns i veïnes: xarxa per la transmissió de valors, foment de la convivència a través 

de l’esport i/o envelliment actiu, el Basar de les Cultures –en el marc del qual s’ha realitzat la 

pel·lícula El barri és nostre- o el programa Joves Vic Sud, entre d’altres.  

Actuacions urbanístiques i socials necessàries per viure en una ciutat cohesionada socialment. 

I precisament per aconseguir-ho la cultura hi pot jugar un paper cabdal. Obertura 

d’equipaments culturals en barris fins ara desfavorits, o programacions d’activitats puntuals, 

ajuden a integrar els barris en el conjunt de la ciutat. 

Banc de Bones Pràctiques: És una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Vic per promoure 

que les entitats, associacions i organismes elaborin i a la vegada puguin difondre les 

experiències innovadores portades a terme per promoure la convivència i la igualtat 

d’oportunitats. L’objectiu del projecte és impulsar l’establiment de bones pràctiques, alhora 

que oferir un espai referent de consulta i difusió d’experiències significatives desenvolupades a 

Vic, per entitats, associacions, organismes i promoure’n l’intercanvi. L’Àrea d’Educació no en 

forma part54.  

	  

Vic, ciutat turística: Des d’IMPEVIC han encarregat un diagnosi a una consultoria externa per tal 

d’establir les bases per a les polítiques turístiques en els propers anys. Durant el procés 

d’investigació s’han realitzat més d’una quinzena de reunions de treball amb els principals 

agents turístics implicats de la ciutat.  

L’objectiu és posicionar Vic en el mercat turístic com a una ciutat dinàmica i ciutat de 

contrastos i esdevenir la locomotora i el catalitzador del turisme de la comarca d’Osona. La 

creació de productes i la comercialització del turisme a la ciutat i la comarca, així com generar 

una oferta turística d’allotjament que la converteixi en una destinació de referència són els dos 

grans reptes de futur de la ciutat. Per tal d’aconseguir aquests reptes, es subratlla la 

necessitat que l’Ajuntament de Vic creï a mig termini un organisme mixt amb la participació del 

sector privat i de les principals institucions de Vic per a la planificació, gestió i promoció del 

turisme a la ciutat. 

 

En aquest sentit, els projectes prioritaris que s’ha marcat Vic i que, en alguns casos, ha 

començat a treballar o ha posat en marxa són: la creació d’un web turístic 2.0, una marca 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 La catalogació d’una actuació com a Bona Pràctica i el seu anàlisi i avaluació seran tasques que portarà a terme el Comitè d’Experts, 

format per tècnics de l’Àrea de Convivència i Ciutadania de l’Ajuntament, de la Universitat de Vic i del Departament d’Antropologia Social 

i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
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paraigües -la recent marca presentada Vicmou-, un nou hotel, un aparcament d’autocaravanes, 

el Centre BTT, un viver d’empreses turístiques, ser la sucursal de Fira de Barcelona, el centre 

d’interpretació Antigues Adoberies, el Centre d’interpretació del Romànic, el Mas del Gust: 

Museu del Porc i de l’Embotit o la conversió de l’Oficina de Turisme de Vic en un motor 

d’interpretació. 

 

	  
 

Cronograma de Fires i  Mercats  

 

Fires, mercats i congressos: Uns dels factors determinants de la dinamització ciutadana es 

fonamenta en l'organització de fires i mercats que, de forma permanent o cíclica, constitueixen 

una atracció constant per als visitants, dependents d’IMPEVic55 (Institut de Promoció 

Econòmica de la Ciutat). Així, al costat dels mercats ordinaris dels dimarts i dissabtes i que es 

converteixen en un dels principals reclams turístics de la ciutat, s'ofereixen singulars 

plataformes mercantils de gran abast, com el Mercat del Ram, Vicantic, el Mercat de Música 

Viva, la Mostra Gastronòmica, el Mercat Medieval, etc., i congressos, sent un referent a nivell 

català i estatal. Fins i tot en alguns casos l’abast és mundial. A més, destaca el fet que hi ha 

una important varietat en els objectius de les fires i mercats, ja que n’hi ha d’orientades a 

professionals i tècniques, però també n’hi ha de caire més popular i festiu56. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 http://impevic.cat/ 
56 Fires i Mercats: 

Dijous Llarder (febrer): Fira on s’ofereixen un seguits d’àpats i activitats on el protagonista principal és el porc. Slot Clàssic (març): Punt 

de trobada per a tots els aficionats a l'slot clàssic i com a referència obligada per a tots els col·leccionistes d'slot. Mercat del Ram 

(abril): Fira dedicada a l’agricultura i la ramaderia que és complementada amb altres propostes, dins hi ha la Mostra Gastronòmica. 

Lacticum (maig): Exposició i venda de productes artesans relacionats amb el formatge, mel i mató. Vicantic (agost): A la fira hi ha 

exposició i venda d’antiguitats. Es consolida com la fira més important d’antiquaris i brocanters de Catalunya. MMVV (setembre): Punt 

de trobada de la indústria musical d’arreu. El 2009 en xifres trobem que es van acreditar uns 800 professionals de la música, a més d’una 

setantena d’expositors i més de 200 professionals del món de la comunicació, indiscutiblement el mercat més important de la ciutat. 

Fira d’Herbes Remeieres (octubre): Inaugurada l’any 2006, tenia com a objectiu promocionar el barri del remei-estadi organitzant una 

fira temàtica als seus carrers. Saló de Muntanya (novembre): Productes i serveis vinculats als esports de muntanya. Mercat Medieval 

(desembre): Fira-estapectacle d’artesania, alimentació i demostracions d’oficis i tallers tradicionals. El mercat medieval és potser una 

de les fires més populars. Durant 4 dies, el centre històric i el passeig s’omple amb més de 200 parades. 

Algunes són de caire exclusivament municipal i d’altres amb l’ajuda i la col·laboració d’altres agents socials i culturals de la ciutat.  

Congressos: 

Trobades empresarials (al llarg de l’any): seguit de xerrades i diferents activitats destinades als empresaris de la comarca i voltants, on 

es tracten temes d’interès per millorar el seu negoci. E-week (abril): Setmana Digital de Vic on s’ofereix un ampli ventall d’activitats per 

fomentar l’ús dels serveis i aplicacions en les tecnologies de la informació i comunicació. Europorc (maig) congrés en el que 

s’imparteixen un seguit de ponències i temes pràctics del sector porcí. Eurovacum (juny) congrés on s’ofereixen un seguit de 

conferències. La majoria dels assistents són veterinaris i ramaders. 
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FIRES I  
MERCATS 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Dijous Llarder             

Slot Clàssic             

Mercat del Ram             

Mostra 
Gastronòmica 

            

Lacticum             

Vicantic             

MMVV             

Fira d’Herbes 
Remeieres 

            

Saló de muntanya             

Mercat Medieval             

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IMPEVic 

 

 

CONGRESSOS I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Trobades 

empresarials 

            

E-week             

Europorc             

Eurovacum             

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de www.vicfires.cat 

 

 

Programació des de cultura (200857) 

 

Quant a arts escèniques, l’IMAC gestionava directament la programació de la temporada 

estable de Teatre, Música i Dansa a diferents espais de la ciutat, incloent-hi la programació 

estable d’espectacles infantils al llarg de pràcticament tot l’any i el Festival de Titelles. 

L’IMAC també s’encarregava de la programació i la organització de les festes tradicionals: Sant 

Jordi, Sant Joan, la Festa Major, el Somni de les Nits d’Estiu, les Nits del lloro, l’Onze de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 En aquest apartat agafem dades del 2008 com a conseqüència del tancament de l’IMAC a finals de l’any 2009, que en vista del seu 

tancament va continuar oferint part dels cicles culturals ja consolidats a la ciutat apostant per una programació complerta, però 

continguda, esperant l’estrena del nou equipament cultural de la ciutat. 
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Setembre, Nadal i altres commemoracions específiques com les Cantates Escolars que es fan 

bianualment. 

Col·laborava o donava suport en diferents esdeveniments culturals com el Festival de Música 

Religiosa, el Festival de Jazz, el cicle Un Pas a Dos, el concurs de rock Vicsona o el Mercat de 

Música Viva de Vic. 

Fins la nova aparició de L’Atlàntida, la programació estable es portava a terme en diversos 

espais de la ciutat com el Centre Comunitari, el Casino, La Pietat. Possiblement ara que ja es 

torna a disposar d’un equipament en condicions tota la programació passarà a L’Atlàntida, tot i 

que s’hauria d’aprendre d’aquests nous escenaris trobats i no deixar-los perdre. La 

descentralització d’espais pot jugar-se com un punt a favor la proximitat i la cohesió social. 
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Programació estable d’arts escèniques del 200858 
Quant a arts escèniques gestionava directament la programació de la temporada estable de 

Teatre, Música i Dansa a diferents espais de la ciutat, mitjançant convenis establerts amb 

diverses entitats de la ciutat. Alhora que hi havia una estreta col·laboració amb l’Institut del 

Teatre, La Central i el Centre Cívic Remei-Estadi, amb la Fundació d’Estudis Musicals de Vic i la 

seva Orquestra de Cambra.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Teatre: programació estable durant tot l’any, des d’obres clàssiques fins a espectacles populars i altres de nova creació. Per manca 

d’un espai adequat, aquests espectacles es representaven o bé a l’exterior o bé al CC remei-estadi. El passat 2008 hi va haver 8 

representacions d’obra de mitjà i gran format. Pel que fa a les de petit format, també eren diversos els equipaments, tot i que destaca 

les obres que es feien els dijous en col·laboració amb l’Institut del Teatre i adreçades sobretot a un públic jove. El passat 2008 s’hi van 

representar 8 espectacles diferents. És el que anomenem Dijous a l’Institut del Teatre. 

També hi havia el Cicle Escena Osona per a espectacles en què hi hagi algun element de creació i que constitueixin un repte per a les 

companyies locals o comarcals. El 2008 es van poder veure sis espectacles diferents. 

Nits del lloro amb la programació a l’estiu i a l’aire lliure, són espectacles creats i interpretats per a joves estudiants de l’Institut del 

Teatre.  

Música: trobem el Cicle de l’Orquestra de Cambra de Vic: tres concerts a l’any, acompanyats de tres concerts pedagògics en els quals el 

director explica l’obra amb il·lustracions musicals. 

Cicles de Concerts de Música de Cambra a diferents espais de la ciutat, organitzats conjuntament amb l’Escola de Música de Vic i el 

conservatori. 

Cicle de Música Religiosa, a l’església de La Pietat i Sant Domènech, organitzat amb Fundació Caixa Manlleu i la Parròquia de la Pietat. 

Concerts de l’Orquestra Simfònica del segle XXI. 

Actuacions de música amplificada, sobretot cantautors, al centre comunitari i d’altres de més petit format i emergents com el Cicle 

Concerts de sobretaula al Casino. Un cicle de concerts acústics de petit format en què dos cantautors es troben damunt de l’escenari. Un 

dels atractius és la interacció entre artistes i públic.  

Festival de Música de Vic: concerts de diversos formats, a diferents espais de la ciutat, els vespres del mes de juliol a l’aire lliure. El 

festival està pendent d’una redefinició.  

Cicle Santa Cecília, concerts de música coral, organitzat conjuntament amb la Coral Canigó. 

Vicsona, concurs de música moderna que se celebra anulament per la Festa Major de Vic, organitzat conjuntament amb Fressa Reacció 

Musical d’Osona i la regidoria de joves. 

Dansa: organització d’activitats pel Dia Internacional de la Dansa, conjuntament amb la Coordinadora Osona en Dansa. També hi ha una 

programació estable d’espectacles de dansa de petit i mitjà format. 

Programa de residència de dansa amb la Companyia Bebeto Cidra que inclou com a mínim un espectacle de mijtà format i un espectacle 

de carrer (Urbedansa) a l’any, a banda de propostes pedagògiques amb l’objectiu de crear nous públics per a la dansa. 

Cinema: cada dimarts de setembre a juny es projecten pel·lícules de filmoteca i cineclub al Cinema Nou, en col·laboració amb Cine Club 

Vic. 

Programació de Nits de Cinema Oriental durant el mes de juliol amb activitats paral·leles. Organitzat per l’Associació de Nits de Cinema 

Oriental. 

Premis Julius, concurs de curtmetratges amb una temàtica expressa, de llarga tradició i àmplia participació, també organitzat per Cine 

Club Vic. 

Durant la Festa Major es fa cinema a la fresca a diversos barris de Vic. 

Altres  

Redescobrim les Obres Mestres, curs monogràfic amb il·lustracions musicals. 

Programació regular d’audició de Sardanes. 

Nits digitals, aplicacions artístiques de les noves tecnologies. S’inclou dins el programa E-week.  
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Dins la programació estable (i sense incloure espectacles que es programen dins la Festa 

Major) durant l’any 2008 l’IMAC va organitzar directament un total de 120 espectacles, 106 dels 

quals van ser de pagament i 14 gratuïts. 

 

Quant a arts plàstiques l’IMAC va deixar de gestionar directament la Llotja del Blat, tanmateix, 

hi participava en la programació de projectes artístics. També en les exposicions temporals a 

les sales del Museu de l’Art de la Pell. A banda d’això, establia col·laboració amb entitats 

dedicades a les arts plàstiques i visuals com l’Associació H per a les Arts Contemporànies i el 

Patronat d’Estudis Osonencs. 

 

També hi havia una programació infantil al llarg de pràcticament tot l’any que organitzava 

l’IMAC. El punt més visible era el Festival de Titelles que encara se celebra el mes de novembre. 

La seva finalitat és mostrar al públic les diferents tècniques de manipulació de titelles (guants, 

fil, ombres, vareta, muppets, bunraku...). 

 

Programació de festes 

L’IMAC s’encarregava de la programació i la organització de les festes tradicionals de la 

ciutat59. Finalment col·laborava o donava suport a diferents esdeveniments culturals que es 

donen anualment com el Festival de Música Religiosa, el Festival de Jazz o el MMVV...60 

 

Premis 

L’IMAC convocava anualment la Beca Ciutat de Vic a la creació artística, amb la finalitat de 

promoure, estimular i difondre la creació artística en qualsevol camp. Dotada en 6.000€. 

Col·laborava en el Premi Boira de teatre amateur, convocada per la Coordinadora de grups 

d’Osona de teatre amateur (que parlarem més endavant), amb el suport del Consell Comarcal 

d’Osona, l’Institut del Teatre, i la Diputació de Barcelona. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 Sant Jordi: S’organitza una multitudinària festa a la Plaça Major de Vic, convidant a través de les escoles de la ciutat tots els nens i 

nenes, amb tallers i espectacles infantils. No hi falta la narració de la llegenda amb l’aparició del drac. 

Sant Joan: Arribada de la flama del Canigó, acompanyada del grup de diables Fures d’Ausa, per encendre una foguera a la Plaça Major i 

l’altra als Habitatges Montseny, amb un ball tradicional de revetlla. 

Festa Major de Vic: A l’entorn del 5 de juliol, Sant Miquel, es desplega un ampli programa d’activitats de tipus festiu que s’inicien amb el 

pregó de les festes i acaben amb un tradicional castell de focs. 

Somni de les Nits d’Estiu: Una variada programació amb activitats diàries, des de Sant Joan fins a finals de juliol, que abarca música, 

teatre, dansa, cinema i activitats per a totes les edats. 

Diada de l’11 de setembre: Activitats commemoratives i actes culturals en conveni amb Òmnium cultural i els Sagals d’Osona. 
60 Festival de Jazz: organitzat per la Jazz Cava amb la col·laboració de l’IMAC. Es tracta d’una desena d’actuacions per part de grups 

punters a diferents espais de la ciutat. 

Mercat de Música Viva de Vic: organitzat per IMPEVic i l’IMAC hi col·laborava, tant en la programació oficial, com en l’alternativa a través 

del programa INVICTRO. 
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Cronograma de la programació des de cultura 

CICLES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

Cine Club             

Temps de Contes             

Programació 

infantil estable 

            

Redescobrim les 

Obres Mestres 

            

Dijous a l’Institut             

Música de Cambra             

Escena Osona             

OCV             

Música religiosa             

Festival de jazz             

Festival de 

música 

            

Festa major             

Un pas a dos             

Escena H             

Cinema 

documental 

            

Festival titelles             

Nits digitals             

Julius             

 

ACTIVITATS  

CONSOLIDADES 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

Concert cap d’any             

Premi boira             

Orquestra 

simfònica segle 

XXI 

            

Sant Jordi             
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Dia de la dansa             

Dia d’Europa             

Sant Joan             

Somni Nits Estiu             

Diada 11 

setembre 

            

Concert Nadal             

 

 

Programació versus equipaments 

Pel que fa a la dansa veiem que l’equipament emblemàtic és l’Institut del Teatre on el 2008 s’hi 

van portar cinc espectacles diferents amb onze representacions. Només un es va fer al Centre 

Comunitari. 

Respecte la música, els equipaments més utilitzats van ser La Central on s’hi van representar 

set espectacles, al Casino sis, al Temple Romà i el Centre Comunitari cinc cadascun, el Museu 

de l’Art de la Pell en va acollir quatre, igual que l’església de La Pietat, la Jazz Cava tres i el 

Museu Episcopal dos. En una ocasió també es va utilitzar la biblioteca Joan Triadú, l’església 

del Remei i l’església Sant Domènech. 

La programació de Titelles es fa a La Central que també acull les propostes de cultura més 

popular i tradicional. 

 

Aquest escenari, abans de la incorporació del nou teatre L’Atlàntida. Ara, tot està per veure. 

 

 

Altres Programes culturals a destacar des de cultura 

Centres Cívics: Ja n’hem parlat extensament en el mapa d’equipaments, es tracta d’una oferta 

de proximitat. Tallers repartits per la ciutat relacionats amb la cultura, no l’alta cultura, sinó la 

més popular.  

Els diferents centres cívics comencen a tenir el seu accent, la seva singularitat. I cadascun 

acabarà esdevenint seu d’una especialitat: dansa, literatura, etc. i potenciar la mobilitat 

interurbana.  

 



	   74	  

Pla de lectura:  Redactat en aquesta legislatura (2007-2011) vol donar un nou impuls a les 

polítiques culturals, fent que en els diversos espais ciutadans i cívics de la ciutat, s’hi 

desenvolupin accions relacionades amb la promoció i foment de la lectura.  Els diversos espais 

han d’esdevenir generadors i dinamitzadors d’acció ciutadana, de cultura, d’espais 

d’assessorament i d’espais de trobada, tal com s’especifica en la introducció del Pla de Lectura.  

La biblioteca Joan Triadú, a més dels serveis bibliotecaris regulars, ofereix un ampli ventall 

d’activitats culturals com cicles de contes per als menuts, cursets de temàtiques específiques, 

tertúlies amb poetes, presentacions de llibres, exposicions i altres activitats, recollides en el 

Pla de Lectura Pública presentat l’abril del 2008. 

El Pla pretén fer arribar la lectura a tots els racons de la ciutat. En aquest sentit la biblioteca hi 

aporta una visió de les actuacions que es porten a terme i les que pretén desenvolupar amb la 

intenció de captar nous públics i fomentar la lectura a la ciutat. 

Els serveis es volen ampliar amb la incorporació, en un futur, d’una nova biblioteca, i amb 

l’ampliació de serveis a la ja existent, com préstec als hospitals, bibliopiscina, bibliomercat, 

serveis per a deficiències auditives i visuals, bookcrossing: espais de la ciutat que es 

connectaran entre si per a l’intercanvi de llibres, a través de transport en bicicleta; cafè a la 

biblioteca, música entre llibres, biblioteca a la fresca, club de lectura especial, club de lectura 

juvenil, etc. 

El Pla es complementa amb nous projectes com la lectura als barris, amb iniciatives pensades 

per a totes les edats; i la utilització dels centres cívics com a integrants d’una xarxa de lectura i 

seus d’exposicions itinerants, amb aula d’estudi i d’autoaprenentatge. Finalment, s’inclou un 

apartat de recuperació i divulgació de patrimoni literari propi, amb un mapa anual de rutes 

literàries sobre la ciutat. 

  

La biblioteca participa en projectes lectors tal com Nascuts per llegir61 i ha iniciat el punt de 

lectura al CAP del Remei a càrrec dels voluntaris del Servei de Rehabilitació Comunitària en 

salut mental, a través d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Centre Mèdic 

Psicopedagògic d’Osona.  

També cal fer esment dels clubs de lectura dirigits a diferents col·lectius: el Club de Lectura 

d’Adults, el Club amb l’Aula d’Extensió Universitària, el Club de Lectura Fàcil amb els usuaris 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 Conscients de la importància de potenciar el valor de la lectura des dels primers anys de vida de l’infant. Aquest projecte pretén 

involucrar la comunitat que té cura dels infants en la missió de promoure el gust per la lectura des del primer any de vida. El projecte 

s’ha gestat a apartir d’un grup de treball constituït per bibliotecaris, pediatres i especialistes en literatura infantil. El projecte es 

desenvolupa en l’àmbit nacional i local, i és coordinat per representants de les entiats promotores. El projecte es va iniciar a Vic amb els 

dos CAP’s d’atenció primària, i ha incorporat les tres guarderies municipals. Consisteix en què els CAP té una selecció de llibres per a les 

sales d’espera del servei de pediatria i les guarderies municipals han rebut en dipòsit uns blocs de llibres que la Biblioteca renovarà 

periòdicament. www.nascutsperllegir.org 
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del Pedrís i s’han iniciat els Clubs de Lectura Juvenils (nois i noies de 10 a 13 anys), en alguna 

ocasió convidant l’autor a assistir a la tertúlia62.  

A la biblioteca també s’hi poden veure diverses exposicions. Mensualment també s’edita un 

butlletí on es poden trobar totes les informacions destacades i activitats que es porten a terme 

a la biblioteca. Tallers, conferències, etc. L’objectiu és esdevenir un espai de dinamització i 

cohesió social.  

 

Museïtzació de la ciutat63: S’està treballant perquè el MAP esdevingui el museu de la ciutat. 

Anar més enllà del museu decoratiu que és avui en dia i explicar la història de la pell però també 

de la ciutat. En aquest sentit ja s’estan fent exposicions temporals per acostar la ciutadania al 

museu i al mateix temps per treure el museu a la ciutat, per explicar la societat, la història. El 

que es vol és que un cop més aquest equipament esdevingui un espai socialitzador. Que 

fomenti que la gent de Vic es trobi i parli entorn de projectes socials col·lectius. No serà, però, 

fins en la propera legislatura que realment es podrà presenciar el canvi de paradigma. Quan 

esdevingui museu també s’anul·larà el consorci actual i hi haurà gestió directe. 

 

Amorosim els murs: El projecte Murs del Mèder neix amb la idea de transformar les vores del 

riu en un vial, en un espai per passejar. Aquestes vores han estat plenes d’activitats i d’història: 

les dones rentaven la roba, els homes treballaven les pells davant dels edificis de les 

adobaries, els nens jugaven... Els primers fotògrafs han esdevingut cronistes visuals d’una 

forma de vida que ni ja existeix ni tornarà a existir. El projecte Murs del Mèder vol ser un 

homenatge a uns fotògrafs i a uns ciutadans que ens han precedit en el temps. En aquest 

projecte es podran veure les seves costums a través de fotografies col·locades en els mateixos 

indrets on es van realitzar. L’exposició d’imatges s’anirà estenent al llarg dels murs de formigó 

del riu, transformant aquestes parets en el passadís on es pengen les imatges dels nostres 

avantpassats.  

 

Publicitat i  Difusió 

Des de l’IMAC es va elaborar un Pla de Comunicació i Difusió per tal de donar a conèixer i 

publicitar els espectacles organitzats. El pla tenia moltes mancances però en qualsevol cas 

projectava la idea i necessitat de fer alguna cosa al respecte, ja que l’IMAC utilitzava sobretot 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 Un club de lectura el fora un grup de persoes que llegeixen un mateix llibre, acordat anteriorment, i que es reuniesen periòdicament 

per compartir la lectura i comentar el que han llegit. 
63 A partir d’una entrevista mantinguda amb el director Emili Bayón, el 18 de setembre del 2009 per el present projecte. 
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els mitjans convencionals64 sabent que aquests estan saturats i han perdut bona part de la 

seva efectivitat a l’hora de cridar l’atenció. La seva estratègia era donar-se a conèixer a partir 

de notícies i rodes de premsa, i també en format d’agenda mensual, cartells i postals. 

Disposava d’una pàgina web molt pobre, estàtica i no prou actualitzada. El punt més positiu era 

el Carnet Cultura i que ara s’ha integrat en L’Atlàntida que precisament ha entrat amb força pel 

que fa a la comunicació externa. 

 

En qualsevol cas cal un estudi previ per elaborar un Pla de Comunicació i Difusió, creant 

estratègia. Cal una actuació transversal de diverses àrees i inversió.  Entrar en les noves 

tecnologies de la informació i la comunicació, perquè si no estàs a la xarxa no existeixes. I la 

ciutat de Vic, amb tant de potencial cultural, no es pot permetre veure’s oblidada pels 

ciutadans i eclipsada per L’Atlàntida. L’Atlàntida és important, però no ho és tot.  

 

A més cal tenir capacitat de projectar una imatge cultural cap a uns àmbits territorials més 

grans (comarca i país) i per aconseguir-ho és fonamental la comunicació interna i el treball en 

xarxa.  

 

 

 

 

 

Pressupostos 
 

El pressupost del 2010 de l’Ajuntament de Vic, aprovat el desembre del 2009 només amb el vot 

favorable de l’equip de govern, disminueix un 7,73% respecte l’any anterior i se situa als 

41.081.928 €65.  

De fet, es torna als nivells del 2008, quan el pressupost va ser de 41.199.840 €. Ho han fet 

després de l’experiència de l’últim any que han ingressat la meitat del que havien pressupostat 

via impost de construcció, i que aquest any rebaixen un 48%. En el capítol d’ingressos també és 

significativa la disminució d’un 11% en les transferències corrents, sobretot les provinents de 

l’Estat. 

Pel que fa a les despeses totes les àrees de l’Ajuntament s’han hagut d’estrènyer el cinturó. Tot 

i això les àrees d’Afers Socials i Educació no se n’han ressentit tant com les altres, sobretot la 

de Serveis. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 Veure Annex n. 11. 
65 Notícia el 9Nou: Els tres grups de l’oposició de Vic no aproven el pressupost del 2010. Dimecres, 23 de desembre de 2009. 
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Amb totes aquestes retallades l’Ajuntament se situa en un deute del 96% (la normativa 

recomana no sobrepassar del 110%).66 Tot i que no sobrepassa la normativa, Vic està, segons el 

Banc d’Espanya, està entre els 100 municipis més endeutats de l’estat Espanyol, ocupant el 

número 65 (55,6 milions d’€) a data de 31 de desembre del 200967. I el 2011 les perspectives no 

són gaire millors: finalitzen els plans d’estímul i gran part dels municipis hauran de retornar  

entregues a compte que els va fer l’estat per suavitzar la caiguda d’ingressos. A més, 

recentment el govern ha decretat que durant tot l’any 2011 els ajuntament no podran sol·licitar 

crèdits. 

 

EL PRESSUPOST DE VIC68 

 

INGRESSOS 2009 2010 Variació 

C. I Impostos directes 18.031.000 € 17.630.000 € -2,22% 

C. II Impostos indirectes 1.450.000 € 750.000 € -48,28% 

C. III Taxes i altres ingressos 9.132.232 € 8.148.732 € -10,77% 

C. IV Transferències corrents 

   Subv. Generalitat Ensenyament:           

        Escola de Música 

        Centre d’Art 

  D’empreses privades: 

       Fundació Puig Porret 

       La Caixa- Centre Comunitari 

15.201.006 € 

 

 

13.923.196 € 

 
1.145.800 € 

125.000 € 

 

15.000 € 

185.000 € 

-8,41% 

C. V Ingressos patrimonials 708.000 € 630.000 € -8,41% 

TOTAL INGRESSOS 44.522.238 €  41.081.928 € -7,73% 

    

DESPESES PER ÀREES 2009 2010 Variació 

Alcaldia 581.200 € 467.043 € -19,64% 

Afers Socials i ciutadania 3.382.536 € 3.481.717 € 2,93% 

Àrea econòmica 986.900 € 1.001.150 € 1,44 % 

Àrea educació 

  Personal 

        Educació 

        Cultura 

   Ensenyament 

       Fundació Educació i  Art 

             Escola Casa Masferrer 

4.807.615 €  

917.100 €  

 
 

3.406.515 €  

 

 

4.836.489 €  

897.838 €  

350.624 €  

547.214 €  

3.303.651 €  

1.002.273 €  

152.827 €  

0,  60 % 
-2,1% 

 

 

-3 % 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66 http://www.el9nou.cat/complements/10916_1488.pdf 
67 http://www.idealista.com/news/archivo/2010/04/09/0165461-los-100-ayuntamientos-mas-endeudados-de-espana-tabla 
68 Aquelles xifres marcades en groc és perquè fan referència o bé a la regidoria de cultura o bé a activitats i serveis culturals, d’altres 

regidories que ens interesses especialment a la nostra proposta. 
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                 Mas d’en Bigues 

        Servei Escola de Música  

           Subvenció Ajuntament 

   Cultura 

    Publicacions culturals 

    Subvenció a entitats i  beques 

    Convenis i  contractes programes 

    Aportació normalització 

lingüística 

  Manteniment serveis generals 

  Activitats Culturals 

  Aportació Embat Cultural 

  Aportació ACVic 

 

 

484.000 € 

20.000 €  

35.000 €  

70.000 €  

60.000 €  

 
20.000 €  

90.000 €  

30.000 €  

150.000 €  

38.446 €  

263.058 €  

 
635.000 € 

20.000 €  

35.000 €  

70.000 €  

70.000 €  

 

20.000 €  

190.000 €  

20.000 €  

210.000 €  

 
 
 
 
31,20% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

16,67% 

 

0,00% 

111,11% 

-33,33% 

40,00% 

Instituts/Fundacions    

     IMAC 

     Fundació L’Atlàntida   

 

675.547 € 

 

 

 

700.000 € 

3,5 % 

 

 

Àrea serveis i règim interior 15.425.479 € 14.336.104 € -7,18 % 

Territori i urbanisme 2.374.800 €  2.280.472 € -3,16 % 

IMPEVIC 

     MMVV 

1.534.000 € 1.300.000 € 

115.000 € 

-15,25 % 

Institut Municipal d’Esports 802.860 € 730.000 € -9,08 % 

Patronat d’Estudis Universitaris 3.000 € 3.000 € 0,00 % 

Despeses generals 

Seguretat Social 

      Personal cultura 

Convenis a entitats i consorcis 

    Museu Episcopal 

    Aportació Consorcis: MAP 

    Quotes associacions municipals i 
convenis 

8.048.301 € 6.945.954 € 

 

167.730 € 

300.000 € 

140.000 € 

30.000 € 

 

-13,70 % 

Càrrega financera 5.900.000 € 

 

5.000.000 € -15,25 % 

TOTAL DESPESES 44.522.238 € 41.081.928 € -7,73 % 

	  
 

La cultura és present a Vic però no tant el departament de cultura que s’emporta el 16,2% de 

l’Àrea d’Educació (sense comptar el personal). Una part del pressupost va a parar a IMPEVIC 

que gestiona el Mercat de Música Viva de Vic (MMVV). D’altres equipaments culturals també 

formen part d’altres àrees o regidories municipals, fet que fa que en els darrers anys el 

pressupost de l’IMAC s’hagi situat a l’entorn del 30% del pressupost de cultura de l’Ajuntament 

(any 2009).  
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Si tenim en compte els diners de la regidoria de Cultura veiem que el 2009 se situaven als 

484.000 euros i que ara han augmentat lleugerament fins als 635.000 euros. Podrien semblar 

dades satisfactòries però cal matitzar-les ja que va relacionada amb la partida que fins ara es 

destinava a l’IMAC (que fins compartien personal amb la regidoria) i que ha desaparegut. 

L’Institut, amb el seu pressupost, es feia càrrec de dinamitzar gran part de l’activitat cultural 

de la ciutat a partir de la programació estable que hem vist i organitzant festes, així com 

s’encarregava de les despeses de la biblioteca. Ara la biblioteca passa a dependre directament 

de la regidoria de cultura que també haurà de fer front a la dinamització cultural a partir de 

festes i programació estable. Per tant, tot i veure’s incrementat el seu pressupost queda curt 

per fer-se càrrec de part de la tasca que portava a terme fins ara l’IMAC. És cert que el major 

volum de programació d’arts escèniques el farà L’Atlàntida, a qui se li destinen 700.000 €, però 

la regidoria de cultura ha de vetllar per a totes les arts i tots els agents. No pot desaparèixer o 

quedar-se a un segon terme. Té molta feina i l’obligació de connectar i posar en xarxa la cultura 

de la ciutat.  

 

Si ens fixem en l’evolució dels pressupostos de despeses de l’IMAC, per observar 

detalladament tot el que gestionava, veiem que el pressupost del 2008 es va incrementar 

moderadament respecte el 2007 (6,4%), però en canvi es constata una lleugera davallada (7%) 

en la partida d’activitats culturals. Això s’explica perquè part del pressupost va servir per fer 

front a la nova ubicació de l’IMAC, a la Casa Bojons, molt bonic però de no gaire bon accés ja 

que tot i incorporar-s’hi un ascensor les portes continuen essent estretes, a més, a inicis del 

2010 es va deixar d’utilitzar com a seu de la regidoria de cultura. I d’un petit equip tècnic 

d’àudio per a actes de petit format. A part de la incorporació d’un director de Programació 

Infantil i una nova correcció en la partida de despeses de funcionament que, per les seves 

característiques i precarietat dels espais, era de difícil previsió.  

 
 

2006 2007 2008 2009 

Despeses 

Capítol I      

451.13000 nòmines 46.500 47.895 65.160 67.100 

313.16000 seguretat social 14.200 14.626 19.600 20.200 

Capítol II      

451.21200 manteniment edificis   79.760 82.300 87.377 90.637 

IMAC 24.500 26.500 30.077 33.337 
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Institut Teatre 11.500 12.000 12.00 12.000 

Casa Galadies 3.460 3.500   

Convent 40.300 40.300 45.300 45.300 

451.22609 despeses  

                  Funcionament 

88.000 90.915 132.000 147.000 

IMAC 9.400 9.400 9.900 14.900 

Biblioteca  8.200 8.515 9.250 9.250 

Espectacles 70.400 73.000 112.850 122.850 

451.22604 difusió i publicitat 94.050 101.000 75.000 90.000 

IMAC 37.650 40.850 22.600 21.500 

Biblioteca  4.700 5.050 5.000 5.000 

Espectacles 51.700 55.100 47.400 63.500 

451.22700 serveis i personal 89.560 92.260 99.000 99.000 

IMAC  86.760 87.000 87.000 

Biblioteca  4.500 12.000 12.000 

451.22709 activitats culturals 352.960 361.260 333.260 300.000 

Programació estable 183.500 191.000 208.610 193.610 

Activitats biblioteca 10.200 11.000 11.650 11.650 

Festes  132.500 132.500 113.000 94.740 

Capítol III      

011.310 despeses financeres 20 20 20 20 

Capítol IV     

                               Inversions   30.000 30.000 

Total pressupost 765.050 790.276 841.417 843.957 

 

 

 

Estat d’ingressos  

 

 2008 2009 

Capítol III            TAXES I ALTRES INGRESSOS   

Ingressos de taquilla IMAC 90.000 88.390 

Ingressos Consorci Museu 32.850 34.000 

Ingressos Biblioteca Joan Triadú 1.000 1.000 
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Total Capítol III 123.850 123.390 

Capítol IV         TRANSFERÈNCIES CORRENTS   

Aportació Ajuntament 675.547 675.547 

Aportacions Generalitat 27.000 5.000 

Aportacions Diputació 5.000 5.000 

Altres aportacions 10.000 15.000 

Total Capítol IV 717.547 720.547 

Capítol V              INGRESSOS PATRIMONIALS   

Ingressos bancaris 20 20 

Total capítol V 20 20 

TOTAL INGRESSOS 841.417 843.957 

 

Font: IMAC 

 

 

 

 

 

 

Indicadors culturals  

Des del 2008 que Vic, juny amb 39 municipis més de Catalunya, forma part del Projecte 

d’Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal (PICEM). Un sistema d’indicadors sobre 

l’activitat cultural per obtenir l’estat de l’acció cultural i la seva evolució. Cal tenir en compte 

que el PICEM de moment no contempla la totalitat de l’activitat cultural que es realitza al 

municipi, sinó únicament aquella que s’engloba en els àmbits d’Arts Escèniques i Música, Arts 

Visuals o el que anomenen Actes Singulars. No entren els serveis culturals, activitats que 

generen despesa a la regidoria de cultura però que no generen feina, activitats de cinema i 

activitats entorn les lletres. 

Agafant dades del 2008 i tenint en compte el nombre d’activitats per 1.000 habitants, per cada 

àmbit podem veure que el 0,5% d’activitats són actes singulars, l’1,9% arts escèniques i 

música, i arts visuals no hi figura. Si tenim en compte la resta de municipis del PICEM veiem 

que el percentatge d’activitats es concentra en el 0,2% a actes singulars, 0,9% arts escèniques 

i música i 0,1% arts visuals. 
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Oferta cultural: De la totalitat d’espectacles realitzats el 2008 per l’IMAC, 30 van ser de teatre 

(que representen el 20,7%), 41 de música (28,3%), 11 de dansa (7,6%), 24 infantils (16,5%) i 39 

de cinema (26,9%). La tendència de la música com a espectacle més programat ve ja d’anys. 

	   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Aforament ocupat respecte l’ofertat per tipologies: tot i que es fa difícil calcular les dades, 

4.335 van ser les persones que van assistir en un espectacle teatral (30,4%), 4.072 en música 

(28,5%), 768 en dansa (5,4%), 1.772 en un espectacle infantil (12,4%) i 3.320 en cinema (23,3%). 

Si tenim en compte les dades del 2006 veiem que hi ha hagut una davallada en els espectadors 

en programació musical, ja que al 2006 se situava als 6.961 espectadors, però no és una dada 

exacte si es té en compte la dificultat de les estadístiques a causa dels equipaments poc 

adequats i de molta programació a l’aire lliure, sobretot en música.  

 

A nivell del govern de la Generalitat també aposten per les arts escèniques i musicals. El 

finançament de cultura el 2007, per sectors, es va concentrar bàsicament en les arts 

escèniques i musicals (41,29%) i en la protecció i posada en valor del patrimoni històric i artístic 

(17,94). De la resta, un percentatge important es va destinar a biblioteques (12%) i més del 9% 

al cinema69. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 Villarroya, Anna Memòria del DCM de la Generalitat de Catalunya, 2007 (p. 65). 
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Prospecció de futur: problemes i  oportunitats 
Previsions de futur a nivell polític 
 

 

Cultura continua integrada dins l’Àrea d’Educació. El que ha canviat és el funcionament intern 

en desaparèixer l’IMAC a favor d’una Fundació que, a diferència de l’Institut, tindrà potestat per 

demanar subvencions. El personal que treballava estrictament per l’IMAC ha passat, de fet, a 

treballar en la programació de la Fundació que ja té el seu propi personal contractual (recordem 

que el fins ara gerent de l’IMAC passa a la plantilla de la Fundació L’Atlàntida com a cap de 

programació). 

La regidoria de Cultura es quedarà amb un coordinador de tota l’àrea i un programador infantil, 

tal com ens va avançar el regidor Xavier Solà en l’entrevista del juliol del 2009. Un any més tard 

encara no és visible públicament el nou organigrama. Ni de la Fundació, ni del Departament de 

Cultura. 

 

Vic acaba d’aprovar el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que dibuixa l’urbs del 

futur. És un pla general que modera el creixement previst en anteriors planejaments i preveu 

dotar la ciutat per tal que pugui donar servei fins a una estructura de 60.000 habitants. Es 

preveu una ciutat més ben connectada en si mateixa i també amb l’exterior, amb un canvi de 

concepció del model radial actual entorn de les rambles i apostant per una estructura de malla. 

Així es preveu la consolidació de noves portes de la ciutat, incorporant en l’ordenació dels nous 

sectors, activitats i elements de polaritat que articulin els accessos de la ciutat. Les actuacions 

que es plantegen per la ciutat de Vic s’han fet pensant en el seu rol de capitalitat dins del 

sistema de pobles i ciutats de la comarca. Això implica l’obertura de la ciutat a l’exterior 

millorant les comunicacions, facilitant l’aparcament en els eixos d’entrada i l’ordenació dels 

vials de ronda que actuïn de by-pass. Amb equipaments que tindran repercussió territorial 

(L’Atlàntida) i grans parcs. 
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Un concepte novedós és el paper del riu com a corredor natural que cohesiona la ciutat i que 

concentra tot un seguit d’actuacions. Es dóna al riu la importància significativa que el 

transforma en un element de connexió front a la idea de barrera que se li ha atorgat 

habitualment. A l’entorn del riu s’hi planifica: els nous jutjats; el nou equipament cultural de 

Can Garrofa; l’ampliació del recinte firal; el tractament dels Murs del Mèder, que s’amoroseixen 

amb fotografies; la nova biblioteca de la ciutat – al solar de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil-; 

la catedral, el Palau Episcopal, l’Albergueria i el Museu Episcopal de Vic, com un eix cultural i 

de patrimoni; el local del carrer Sant Francesc, que actualment acull el Centre de Cultura 

Contemporània, serà un espai de dinamització del barri de la Calla quan el centre es traslladi; el 

Complex Cultural L’Atlàntida; una zona d’aparcament al parc d’Armand Quintana; i el Molí d’en 

Saborit, que es recuperarà com a centre d’interpretació de l’entorn natural de la zona. L’entorn 

del riu també acollirà el nou CEIP Centre i els equipaments previstos a les ARES, com el nou 

CAP i el nou IES la Plana. 
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Previsió d’equipaments i  aspectes culturals 

 
Font: Ajuntament de Vic  
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A nivell cultural, aquests propers anys es preveuen nous equipaments com el CCívic Can Pau 

Raba, la primera fase de la Farinera que permetrà el trasllat de l’Escola de Dibuix, i la nova 

Biblioteca Municipal del sud.   

Can Pau Raba: al barri dels Caputxins, se sumarà als cinc centres cívics existents a Vic. Es vol 

que sigui un equipament que compti amb espais polivalents, sales de reunions i despatxos, així 

com un espai d’ordinadors obert a tothom. D’altra banda aquest espai vol posar l’accent al 

teatre, ja que està dissenyat per tal de que companyies teatrals facin residència a la ciutat i 

desenvolupin els seus projectes. El Centre Cívic Can Pau Raba, d’uns 1.500 m2, acollirà a la 

planta baixa un petit amfiteatre amb grades de fusta; a la primera planta es disposarà d’una 

sala gran per assajos, representacions.... La segona planta estarà destinada a les activitats 

dels centres cívics, i a la tercera planta hi haurà un espai per a fer cursos amb ordinadors. 

També s’hi trobarà un espai de reunions i una zona d’oficines. Encara no se sap quan estarà 

disponible. 

La Farinera: edifici modernista adquirit recentment per l’Ajuntament que es troba en fase de 

restauració, i es vol que aculli l’Escola de Dibuix que fins ara estava a la casa Masferrer. A més 

de l’Escola de Dibuix també acollirà un museu de fotografia municipal que en l’actualitat és 

inaccessible per falta d’espai. Amb el trasllat, a la Casa Masferrer s’hi traslladaran 

dependències culturals o del Centre d’Art. 

El Montseny: una part de les dependències acolliran un nou Centre Cívic. (Veure Mapa 

d’Equipaments). 

Casa del Guarda: edifici annex a la Farinera serà la seu del casal de joves. 

 

Biblioteca central:  a l’antiga caserna de la guàrdia civil. Comptarà amb un volum de 80.000 

llibres, al sud de la ciutat. (Veure Mapa d’Equipaments). 

 

Centre d’Art i Creació Contemporània de Vic: es construirà i es posarà en funcionament un 

Centre d’Art Contemporani, que anirà ubicat on fins ara hi ha hagut el Mercat Municipal. De 

moment ja hi ha un acord. El continuarà gestionant l’Associació H. (Veure Mapa 

d’Equipaments). 

 

Museu de la Ciutat: tal com hem explicat en el Mapa d’Equipaments es vol que el Museu de l’Art 

de la Pell esdevingui el Museu de la Ciutat. Per fer-ho possible hi haurà canvis en l'exposició 

permanent, s'esponjarà, es crearan àmbits temàtics. Es vol elaborar un audiovisual que 

estructuri l'exposició, incloure un apunt biogràfic amb talls de veu i imatges del fundador de la 
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col·lecció, elaborar un muntatge audiovisual sobre la pell a Vic amb entrevistes als pelleters, 

treballadors, historiadors, etc. Es tracta, en definitiva, de tematitzar i explicar una història, la 

història d'una ciutat tradicionalment vinculada al món de les pelleries. 

Un altre dels eixos de la nova etapa és la incorporació de les adoberies al projecte museístic del 

MAP, declarades bé cultural d'interès etnogràfic (2007). Les incorporaran al MAP creant-hi un 

centre d'interpretació per donar a conèixer com s'hi treballava. 

Per últim, es pretén revitalitzar el museu Balmes i incorporar el museu Claretià, a la xarxa del 

Museu de Ciutat. També es tindrà en compte la Farinera Costa, la Central Pericas, El Sucre, la 

Casa Masferrer i el patrimoni civil de la ciutat. 

Es treballa per aconseguir estudis superiors de teatre a la ciutat, com actualment ja té a nivell 

musical, en art i disseny. 
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Anàlisis DAFO 
 

Debilitats 

· Falta d’estructura organitzativa i d’un organigrama funcional ben definit en la regidoria de 

cultura 

· Baixos pressupostos de cultura. A més, està distribuït en diverses àrees i Instituts, pel que la 

regidoria de cultura en si compta poc. 

· Manca de transversalitat entre diferents àrees de l’Ajuntament i de coordinació entre aquelles 

que treballen en cultura. Visió segmentada de cadascun dels serveis culturals que ofereix la 

ciutat 

· Infraestructures culturals deficients: col·lapse bibliotecari 

· Allunyament amb el Bisbat (El 30% dels edificis de la ciutat són religiosos, entre ells són 

propietaris del MEV i l’Arxiu Episcopal) 

· Excessiva dependència dels treballadors de cultura al poder polític que governa, que 

esdevenen càrrecs de confiança amb pressió política 

· La Junta de l’IMAC era poc participativa. Perill de que la presa de decisions acabi essent 

política, sense la intervenció de les entitats representants 

. Inexistència d’un Mapa d’Equipaments Culturals (com a instrument de gestió necessari) 

. Manca d’un Pla Estratègic participatiu i a llarg termini 

· Falta d’espais d’assaig per a les entitats amateurs 

· Manca d’espais expositius 

· Falta d’activitats atractives i participatives 

· Endeutament del Teatre L’Atlàntida70 i retallada de subvencions a entitats culturals 

· Fundació Atlàntida amb estreta vinculació política 

· Inexistència d’un Pla de Comunicació. Pàgina web nefasta 

· Programació i difusió de L’Atlàntida forta, amb el perill que difumini la resta 

· Impevic gestiona i lidera el MMVV, emportant-se el prestigi 

. Festa Major poc participativa i sense la implicació d’identitat ciutadana 

· Dificultats per establir una relació fluïda amb els mitjans de comunicació comarcals 

· Molt potencial cultural però desconegut pels ciutadans 

· Inexistència d’un web on es pugui trobar l’oferta cultural de la ciutat 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 Vivim en uns moments en què calen productes sense ostentació, ha arribat la fi de l’imperi disneylandia, de lo més i més gran. La 

cultura con los ciudadanos, la cultura que quieren los ciudadanos ya no es la de los grandes eventos, la gloria de los artistas mediáticos, 

las inauguraciones después inmantenibles, la trompetería i el asombro momentáneo. Devastando el presupuesto público y por la elite de 

siempre, Toni Puig a Cultura con los ciudadanos. Propuesta para el debate en grup de trabajo octubre, 2003 i La cultura es la primera 

prioridad para la república. La Nación, Respuesta a Torcuato Di Tella.  
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Fortaleses 

· Disposen d’una biblioteca que funciona, i ara se’n construirà una de nova 

· Patrimoni arquitectònic rellevant 

. Centres cívics de proximitat i que poden esdevenir eina de participació i cohesió social 

· Escola de Música forta i de tradició 

· Nou arxiu comarcal i municipal 

· Xarxa a partir del museu de la ciutat (MAP) – creació d’una xarxa de museus locals 

interconnectats 

. Ciutat culturalment activa i amb tradició cultural 

· Existència molt consolidada d’entitats i associacions – Ciutat de tradició associativa  

· Descentralització d’equipaments culturals, a partir del POUM 

· La inhabilitació del Teatre Atlàntida ha donat la oportunitat de conèixer altres espais i obrir 

línies de col·laboració que no es poden perdre 

· Amb el nou complex ja es disposa d’una sala digne per a fer obres de teatre.  

. MMVV potent que es pot allargar en el temps 

· Teixit associatiu potent –si s’estableix les aliances estratègiques necessàries i es crea una 

xarxa d’actors culturals locals- 

· Fires per unir barris 

· Vic, ciutat de fires i mercats 

· Ciutat activa culturalment – Ciutat de festivals de renom 

 

Amenaces 

· Competència de serveis i d’oferta cultural de ciutats properes: Manresa, Girona i Barcelona 

· Perill que la nova L’Atlàntida centralitzi l’oferta cultural de la ciutat 

· Endogàmia cultural 

· Cultura deslligada dels problemes socials i dels ciutadans 

 

Oportunitats 

· Participació a la Xarxa Transversal 

· La posada a escena del nou Mapa d’Equipaments Culturals a nivell nacional 

· La centralitat cultural que li atorga ser la capital de comarca 
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CULTURA AMB ELS CIUTADANS 
 

No mas entretenimiento. No mas sombras. No mas vientos de distraccion 

La cultura es cosa de ciudadanos y no espectáculo de entretenimiento 

Toni Puig71 

 

 

 

 

 

Després de fer una radiografia de la ciutat de Vic i veure els seus aspectes socioeconòmics, 

hem passat a analitzar-la a nivell político-administratiu per acabar-nos centrant en la seva 

vessant més cultural. Concentrant-nos en el canvi de gestió i de funcionament que està 

comportant l’eliminació de l’Institut que gestionava cultura i la incorporació d’una Fundació 

Privada a l’entramat cultural. Canvis recents que encara manquen d’estabilitat i generen 

inquietud. En les entitats culturals perquè, d’una banda, veuen perillar la programació estable 

que portaven a terme fins ara gràcies a subvencions -el major percentatge del finançament de 

les associacions de Catalunya al 2009, el 32,8%, provenen de subvencions públiques, segons 

l’Anuari del Tercer Sector Social a Catalunya72. I de l’altra, queden més desemparades en no 

saber qui serà la persona de referència dins la regidoria de cultura, que queda sense estructura 

i sense la figura del gerent.  

Tampoc deixa indiferent als ciutadans en pensar que L’Atlàntida, la gran obra política, costarà 

molt de mantenir en uns moments que s’han acabat les vaques grasses, tanmateix també hi ha 

el perill que eclipsi la resta d’activitat cultural de la ciutat. 

Per això ens plantegem un nou model de gestió cultural. Que tingui en compte els diferents 

agents culturals i la ciutadania en general. Que es pensi en la cultura per afrontar canvis 

socials, però també per afavorir una ciutadania més desperta. La nostra proposta passa per 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71 Puig, Toni: Se acabó la diversión. Paidós, 2007. 
72 http://www.anuaritercersectorsocial.cat/index.php?idioma=Cs. Subvencions públiques: 32,8%, Quotes periòdiques de socis: 21,4%, 

contractació de serveis: 18,6%, donacions privades: 12,2%, convenis: 9,8% i altres: 5,2%. 
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imaginar que som capaços de pensar una ciutat, globalment, com un producte cultural com una 

simfonia, com un poema73. 

 

 

Una visió més propera i alhora més humana de la cultura 

 

Cal veure i utilitzar la cultura com un instrument per influir en diferents aspectes del 

desenvolupament local: reforçant la identitat i la cohesió social, contribuint a la integració de les 

minories i les persones desfavorides, millorant la qualitat de vida, generant ocupació i 

contribuint a posicionar la ciutat de cara a l’exterior74.   

 

Apostar per la cultura implica modernitzar la ciutat, donar color a una ciutat tradicionalment 

vista com a tancada, recuperar espais urbans inhabilitats al servei dels vehicles a motor, refer 

barris sense infraestructures i sense equipaments, articular la participació política de la gent, 

democratitzar la cultura, implementar noves formes de produir riquesa, generalitzar el 

benestar.  

 

La cultura crea riquesa a partir de les indústries culturals, l’artesania i el turisme (ocupació), i 

indirectament, crea valor afegit, les condicions positives per a l’emergència d’activitats 

econòmiques, de manera que contribueix a la cohesió social i a augmentar el nivell de vida75. 

Precisament és en la naturalesa intangible de la cultura on es troba el seu màxim valor. Tal i 

com assenyala Edgard Morin com el ciment ideològic però també com l’enzim que, d’una part 

cohesiona i li dóna consistència a una societat i, de l’altra, la mobilitza generant innovacions i 

ruptures. 

Per a fer-ho possible cal sortir del laberint del patrimonialisme, l’espectacularitat, i el 

populisme per entrat a un altre laberint: el de la cultura gerencial. Un pas entre una concepció 

unívoca i autoritària de la cultura a una visió més incloent i democràtica en el plantejament i 

execució de projectes i programes culturals76. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73 Mascarell, Ferran: Barcelona y la modernidad, Barcelona, 2008 
74 Manito, Felix: Cultura i estratègia de ciutat. La centralitat del sector cultural a l’agenda local. Escola d’Administració Pública de 

Catalunya. 
75 Manito, Felix: Cultura i estratègia de ciutat. La centralitat del sector cultural a l’agenda local. Escola d’Administració Pública de 

Catalunya. 
76 Roger Bartra Democracia y cultura: http://www.letraslibres.com/index.php?art=6537 
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Arbre de Problemes 
 

 

 

 

 

 

 

Arbre d’Objectius 
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Missió: 

Per crear la nostra missió partim que els ciutadans són l’ànima de la ciutat i que volem uns 

ciutadans d’imaginació creativa, no de consumisme passiu. Uns ciutadans que estimin la 

ciutat, per tant que aquesta estigui pensada per a ells, no pels turistes. La regidoria de Cultura, 

amb una nova estructura organitzativa, treballarà transversalment per assolir uns objectius 

comuns que portin a veure la ciutat com un tot cohesionat, en aquest món global i dispers on 

vivim.  

 

Els objectius estratègics són:  

 

1. Promoure una cultura amb i pels ciutadans: participativa. Perquè s’entén que 

propiciant la participació, els ciutadans se sentiran més orgullosos de ser d’on són, i en 

un moment global tant complex a nivell d’identitat és un element a tenir en compte. 

 

2. Potenciar la cultura com a eina de cohesió social. La cultura ens ha d’ajudar a fomentar 

la cohesió social d’una ciutat amb un elevat percentatge d’immigració. Cal tenir en 

compte que la ciutat de Vic acull una diversitat cultural creixent a nivell ètnic, religiós, 

cultural i social. I que l’espai públic esdevé clau per a la convivència a les ciutats i per a 

la construcció d’una ciutadania compartida. A escala regional i municipal, s’ha 

acompanyat pel foment a la llengua catalana, entesa com a sinònim de cohesió. 

 

Altres objectius 

*Apostar pels valors, les actituds i els estils de vida per sobre els productes i els 

esdeveniments. Apostar pel talent, la creativitat, la intel·ligència i la civilitat i no pel 

clientelisme, els cercles d’amistats, els favors i partidismes. 

*Materialitzar el desenvolupament comunitari centrat en la proximitat i participació, per crear 

una societat tolerant, oberta, creativa i participativa.  
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*Buscar fórmules per intervenir en les fases del procés culturals més desateses com són la 

creació i la producció, de manera que es reconegui com un sector productiu més.77 Fins ara, 

l’àmbit d’intervenció cultural municipal se centrava bàsicament en la difusió. 

  

*Establir un diàleg participatiu amb els principals agents culturals de la ciutat amb la finalitat 

d’assolir un pla comú en matèria cultural, un pla estratègic amb objectius a complir a mig-llarg 

termini i que el govern gestioni i planifiqui. Potenciar l’existència d’una xarxa d’agents culturals 

locals. Crear un Consell de Cultura. 

 

* Fer de l’educació i la cultura base del progrés de la ciutat, per una població més lliure i 

participativa. Establir binomi educació – cultura, fomentant nous públics i impulsant la 

pràctica artística en tots els àmbits, especialment l’escolar. 

 

* Millorar i completar les infraestructures i els equipaments culturals  

 

* Ampliar el pressupost de cultura. Aquest punt un any enrere era possible, actualment en 

temps de recessió econòmica es fa difícil de preveure, el que sí es podria optar és per buscar 

finançament alternatiu: patrocinis, mecenatge, etc. I sobretot molta imaginació. Es tracta, 

d’intensificar les estratègies de cooperació entre la iniciativa pública i la privada, especialment 

en el terreny de joc definit per les indústries creatives, la universitat (investigació) i la iniciativa 

publica. 

 

*Articular la ciutat en xarxa per afavorir el treball transversal. Xarxa de centres culturals de 

proximitat i xarxes temàtiques  

 

* Fer del català la llengua de vehiculació per excel·lència 

 

*Apropar les noves tecnologies a la creació cultural i a la societat, a partir de mecanismes de 

participació 

 

* Fomentar la lectura 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77 Manito, Felix La cultura en los planes estrategicos urbanos. 
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Línies d’actuació:  

- Millorar la participació ciutadana per fomentar la identitat a la ciutat 

- Reestructurar la regidoria de cultura després de la desaparició de l’IMAC i tenint en compte 

que la Fundació només gestiona L’Atlàntida i no la totalitat d’esdeveniments culturals de la 

ciutat com feia l’Institut. 

- Redactar un pla de comunicació 

- Elaborar pla estratègic amb la participació de la ciutadania 

- Elaborar un mapa d’equipaments 

 

 

 

Eixos d’intervenció cultural: 

Per a fer-ho possible treballarem en diversos eixos d’intervenció. Ens centrarem en els 

equipaments que ha de tenir una ciutat de les característiques de Vic, segons el nou Pla 

d’Equipaments Culturals de Catalunya 2009- 2019 (PEC Cat)78 el qual persegueix definir la 

dotació d’equipaments culturals bàsics de Catalunya, tenint com a principal element la 

demografia i la previsió del seu creixement per l’any 2015, i establir els criteris per prioritzar les 

inversions de la Generalitat necessàries per cofinançar la seva construcció o reforma, a través 

de programes de subvencions als ens locals. I el Mapa de Lectura Pública de Catalunya, 2008.                                                                                                                                

 

Aquests, els organitzarem en tres grans blocs temàtics: PATRIMONI, ARTS I CULTURA AMB ELS 

CIUTADANS en els que segons la seva tipologia i activitat interna hi anirem identificant els 

diversos equipaments que hem explicat al Mapa d’Equipaments d’elaboració pròpia. 

 

PATRIMONI ARTS CULTURA AMB ELS 

CIUTADANS 
P. DOCUMENTAL   P. MUSEÍSTIC     MÚSICA I 

ESCÈNIQUES     
PLÀSTIQUES CENTRES CÍVICS     

Biblioteca 

arxiu 

museu ciutat         equipament escènic 

musical         

centre d’art            centres cívics    

sala polivalent 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78 http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SGEC/Documents/Memoria_PECCat_2010.pdf 
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PATRIMONI 

Patrimoni documental i  bibliogràfic 

Què es proposa? 

Equipament Bibliotecari obert a la ciutadania 

· Segons la realitat de Vic, la ciutat necessita una biblioteca central comarcal (art. 32.2 de la 

Llei 4/1993, del sistema bibliotecari de Catalunya), per acollir la demanda de la comarca 

d’Osona, però també la de la pròpia ciutat. L’actual biblioteca que fa la funció de biblioteca 

central comarcal i urbana és insuficient. El Mapa de Lectura Pública de Catalunya estableix que 

la biblioteca central comarcal de Vic ha de garantir als habitants de la comarca d’Osona l’accés 

als serveis de biblioteca pública i als recursos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. I ha 

de garantir l’accés als serveis bibliotecaris als habitants dels municipis inferiors de 3.000 

habitants de la comarca que no disposen de biblioteca. A Osona hi ha un total de 30.356 
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persones que viuen en 38 municipis diferents amb menys de 2.700 habitants. 

Cal, per tant, una biblioteca central comarcal que pugui acollir tota la demanda i esdevingui 

clau i motor de la promoció de la lectura, de la cultura a nivell osonenc. Avui, s’ha escollit el 

terreny on ubicar-la però encara no es coneix el projecte. El que sí se sap és la seva ubicació 

que esdevé un punt positiu, ja que es troba situada a una de les zones amb més immigració de 

la ciutat, el barri del Remei.  

· Vic també ha de tenir una biblioteca local que passaria a ser l’actual, i que ja seria adequada 

tenint en compte la construcció de la comarcal en un altre indret. Si fem cas del que indica el 

Mapa de Lectura de Catalunya pel que fa a documents i personal79 faríem que personal de la 

biblioteca local passés a treballar a la biblioteca central. Tot i així encara s’haurien de 

contractar 1 bibliotecària i 4 tècnics auxiliars però que en cap cas afectaria en el pressupost 

que proposem d’enguany. A més part del fons bibliogràfic i documental de la biblioteca 

passaria a formar part de la biblioteca central, ja que amb els documents que disposa 

actualment ja es compliria els requisits. També s’aprofitaria per una renovació de fons. 

· En les ciutats de més de 30 mil habitants també s’aconsella disposar de serveis bibliotecaris 

descentralitzats. I la nostra proposta passa per situar-ne una al barri de la Guixa, molt allunyat 

del nucli urbà. Aprofitant que és una reclamació de l’escola que disposa d’una biblioteca i que, 

a més, hi ha un centre cívic. La biblioteca podria ampliar el seu fons i que aquesta, s’obrís fora 

de l’horari escolar pels habitants de la zona que tenen dificultat per desplaçar-se fins al centre 

de la ciutat. En aquest cas s’hauria de contractar una bibliotecària a temps parcial. 

· També és important recordar la funció de les biblioteques universitàries i especialitzades, que 

ens trobem a la ciutat. (Veure Mapa d’Equipaments). 

 

La biblioteca s’ha de convertir més enllà de fomentar i promocionar la lectura, és un element 

clau de cohesió social i diàleg intercultural. Així ho indica el Manifest de la biblioteca pública de 

1994: Els serveis de la biblioteca pública es fonamenten en la igualtat d'accés per a tothom, 

sense tenir en compte l'edat, la raça, el sexe, la religió, la nacionalitat o la classe social. Cal 

oferir serveis i materials específics a aquells usuaris que, per alguna raó, no poden utilitzar els 

serveis i materials habituals, com és el cas de minories lingüístiques, persones amb 

discapacitats o gent hospitalitzada o empresonada80. 

En el procés d’actualització i avaluació de la implementació de les línies estratègiques del Pla 

Estratègic de Cultura de la ciutat de Barcelona, el 2006, ja es va posar en relleu el paper clau de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
79 El Mapa de Lectura de Catalunya indica que la biblioteca central comarcal ha de contenir 57.482 documents repartits en una 

superfície de 2.875 metres. I un equip integrat per 3 o 4 bibliotecàries, 6 o 8 tècnics auxiliars i 1 subaltern  amb un horari obert al públic 

de 40 hores setmanals. I que la urbana  hauria de disposar d’una bibliotecàries, 3 tècnics auxiliars i 1 o cap subaltern amb 19.160 

documents, i avui dia el seu personal està integrat per 3 bibliotecàries, 5 tècnics auxiliars i 1 subaltern. A més consta de 1.280 metres de 

superfície i 73.792 documents. 
80 http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/catal.pdf 
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les biblioteques tant en la democratització de l’accés a la cultura com en la disminució de la 

fractura digital. 

La inserció a la comunitat és sens dubte el treball que està fent i haurà de fer en els propers 

temps la biblioteca. 

 

Per aconseguir-ho proposem una sèrie de serveis que ha de contenir tota biblioteca pública: la 

consulta en sala, l’existència de suficients i ben condicionats llocs de lectura i l’adaptació a les 

diferents necessitats de cada tipus de lector, especialment les que plantegen les diferències 

d’edat. Seria convenient, doncs, en la construcció de la nova biblioteca tenir en compte espais 

d’estudi, sales condicionades amb ordinadors per a fer treballs... Separació de zones, ja que la 

biblioteca ha deixat de ser només un lloc de silenci. Diferents col·lectius s’hi troben: infants, 

estudiants, joves, adults, gent gran, etc, i s’ha d’intentar cobrir les seves demandes i 

necessitats d’una manera diferenciada en un tot cohesionat.  

 

El préstec és el servei pel que més es coneix a les biblioteques avui en dia. Però les biblioteques 

també són informació i referència en un context on la sobrecomunicació de vegades ens 

desorienta. Per això són benvingudes les recomanacions de llibres. Però no només això, també 

un recull i/o selecció de la premsa local, de llibres locals, d’història local i actualitat recent, de 

les entitats, associacions i institucions de la ciutat i comarca. Donant a conèixer les 

informacions constants que generen.  

 

Perquè la funció de la biblioteca no deixa de ser una funció de cohesió social. Una casa gran de 

la cultura on s’hi troben els ciutadans que van a llegir un llibre, que van a repassar-se el diari, 

que van a cercar un llibre determinat, que van a fer un treball, que volen consultar internet, que 

s’hi van a escalfar perquè a casa seu fa fred, que s’hi van a trobar amb els amics, que hi van a 

passar l’estona, que els interessa un disc, un vídeo, una informació determinada, que 

simplement s’hi troben bé... és ampli el ventall de possibilitats i la biblioteca no pot deixar 

escapar la oportunitat de ser essencial i cabdal per la cultura i el bon funcionament d’una 

ciutat. Per això és tant important parlar d’aquest equipament. 

 

 

Programes i  millores: 

La nostra missió és que la biblioteca ens ajudi a fer una cultura més participativa i 

cohesionadora d’una ciutat. I es treballarà amb diversos programes per a fer-ho possible. Molts 

d’ells existents a dia d’avui i que es complementaran amb l’oferta de la nova biblioteca central 

comarcal. Precisament, el Pla de Lectura Pública que s’està redactant és una bona eina i l’únic 

equipament cultural de la ciutat que en disposa, equivalent a un full de ruta. 
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Així, es podria continuar amb totes les activitats que ja porta a terme la biblioteca i que es 

recullen en el Pla de Lectura (explicat anteriorment). I es podrien complementar organitzant 

una Nit Blanca dels equipaments culturals de la ciutat, portant dansa i poesia a la biblioteca, a 

més d’oferir rutes literàries per la ciutat. O tenir en compte l’època d’exàmens per tancar més 

tard la biblioteca.  

També s’hauria d’augmentar l’adquisició de documents en les diferents llengües que cohabiten 

la ciutat, i acollir jornades, xerrades, tallers i conferències sobre diversos temes que fomentin 

el coneixement mutu entre cultures. Oferint la possibilitat que siguin els mateixos ciutadans 

que proposin temes i en siguin els protagonistes.  

 

Dins el pla de lectura també es contemplen actuacions noves com la descentralització cedint 

part del fons en d’altres espais públics com els CAP, però es podria estendre. Descentralitzant 

els seus serveis i productes, no només en d’altres biblioteques o espais de lectura, sinó anant a 

buscar als no lectors. Augmentant els punts de préstec i lectura o fent sessions puntuals a 

diverses places de la ciutat (Plaça de l’Estudiant, Plaça Major, Plaça Santa Anna, Plaça dels 

Màrtirs...), equipaments culturals (L’Atlàntida, El Casino, La Central...) i CCívics, piscines, 

mercats i fires (amb un estand específic), hospitals, cafès, llars de jubilats, o fins i tot repartint 

a domicili de persones discapacitades, amb la col·laboració de voluntaris.  

 

Apostar per internet amb una pàgina web amb recomanacions, novetats, crítiques, consultes, 

amb la possibilitat d’accedir al préstec via internet, etc. On s’accedeixi al fons documental, que 

et connecti amb d’altres biblioteques, no només de la xarxa de biblioteques de la província de 

Barcelona, sinó altres biblioteques especialitzades de la ciutat de Vic...  

També estaria bé que es contactés amb les llibreries, acordant que amb el carnet de la 

biblioteca hi hagi un petit descompte a canvi de cedir espais per a presentacions de llibres, 

donar informació de la llibreria, etc. 

 

L’altre gran actuació passaria per cedir un espai privilegiat d’informació de l’activitat cultural 

de la ciutat. Per tal d’esdevenir un punt clau per difondre l’agenda apretada de la ciutat. Un 

espai de pas i de trobada de les entitats per deixar-hi la seva informació, de les persones que 

van en buscar d’aquesta informació, etc. La biblioteca de la ciutat més encarada a la informació 

de la ciutat, i la comarcal que també tingués informació de la resta de la comarca d’Osona del 

que n’és altaveu. 

 

Per últim, un altre punt clau seria la de fer visites guiades a la biblioteca per a les escoles i 

altres col·lectius fins ara més recelosos a entrar-hi potser per desconeixença del seu 
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funcionament. Serien sessions de presentació de la infraestructura i d’explicació del 

funcionament d’una biblioteca, perquè no tots els ciutadans de Vic ho coneixen i ella ha de 

vetllar per trencar aquestes fronteres. Que l’analfabetització no sigui una barrera, cal potenciar 

la cultura.  

En l’actualitat ja existeixen iniciatives per fomentar les biblioteques com a espais de trobada i 

integració de les persones nouvingudes que creiem interessants com són l’ampliació de 

col·leccions amb materials per a l’aprenentatge del català, el servei Diaris del Món, formació i 

acollida per a persones nouvingudes, etc, i que la biblioteca de Vic hauria de tenir en compte. 

 

MATRIU DEL MARC LÒGIC 

 

  

Lògica d’intervenció 

 

Indicadors verificables 

objectivament 

 

Fonts i mitjans de verificació 

 

Objectiu específic 1 

 

Obrir la biblioteca a la 

societat 

 

. nº de punts descentralitzats 

· nº d’informacions als MC 

locals que genera 

 

· inventari 

· Buidatge de mitjans de comunicació 

 

Resultats esperats 

 

Que els ciutadans se’n 

sentin protagonistes i 

n’augmentin els usuaris 

 

· nº d’usuaris 

· nº de propostes d’actuació 

fetes per a ciutadans 

 

· enquestes 

· estadístiques 

 

 

Activitats: Presentació i explicació del funcionament de la biblioteca a la gent de la ciutat, 

convidar a les escoles per fer una visita, punts de lectura a diversos espais i equipaments de la 

ciutat, biblioteca descentralitzada a l’escola de la Guixa, informació de l’agenda vigatana i 

comarcal, seguiment i avaluació del Pla de lectura, jornada de portes obertes, Nit Blanca a la 

biblioteca, portar dansa i poesia a les instal·lacions bibliotecàries, obrir més clubs de lectura 

destinats a diversos públics usuaris, organitzar xerrades, conferències, exposicions, rutes 

literàries per la ciutat, premis, etc. 

 

 

  

Lògica d’intervenció 

 

Indicadors verificables 

objectivament 

 

Fonts i mitjans de verificació 

 

Objectiu específic 2 

 

Fomentar la cohesió 

social 

 

· percentatge de persones de 

diferents ètnies que passen 

per la biblioteca 

 

· estadístiques 

 

Resultats esperats 

 

Gent de totes les edats 

i procedències es 

 

· percentatge de persones de 

diferents ètnies que passen 

 

· estadístiques 

· Notícies aparegudes en diversos 
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trobin a la biblioteca i 

interactuïn 

per la biblioteca 

· Interrelació entre diverses 

persones 

mitjans 

· pròpia web de la biblioteca 

 

 

Activitats: cedir espais a les entitats (amb la construcció de la nova biblioteca), coorganitzar 

actes culturals amb agents diversos: econòmics, acadèmics..., continuar amb les activitats ja 

existents i ampliar-les amb les ja esmentades. 

 

 

És important que els professionals de la biblioteca municipal treballin en xarxa i 

cooperativament.  

Ja treballa en xarxa amb la resta de biblioteques de la Diputació de Barcelona, però també hi ha 

de ser present l’Ajuntament, sobretot, a partir de l’Àrea d’Educació i d’Afers Socials i 

Ciutadania. Altres biblioteques de la ciutat amb el que es podria crear un treball de sinèrgies a 

través de la pàgina web, o fins i tot, a nivell més intern, treballar per un servei de préstec 

interbibliotecari local. Aquí hi tindrien lloc biblioteques escolars, universitàries i seria 

interessant també la implicació de la Biblioteca Episcopal i de l’Escola d’Idiomes. Es tracta en 

qualsevol cas d’oferir coneixement i accessibilitat al ciutadà. 

Amb els llibreters i agents econòmics podrien organitzar presentacions de llibres, premis 

literaris, jornades sobre l’estat de la lectura i xerrades que interessessin als lectors. Com a 

contrapartida, les llibreries que hi participessin oferirien descomptes amb el carnet de la 

biblioteca.  

Sense oblidar-nos de l’àmbit educatiu, amb ells es farien rutes escolars a la biblioteca, i se’ls 

aconsellaria amb diversos dubtes que poguessin tenir referent a la biblioteca escolar, com la 

catalogació de fons de llibres, etc.  

Entitats i associacions que trobarien en la biblioteca un lloc per reunir-se, per comunicar les 

seves activitats. Igual que la ciutadania ja que sense ella la biblioteca perd la seva funció de 

ser. 

Treballant amb xarxa es vol donar facilitats als lectors i no lectors. Fomentar la lectura en 

diversos espais de la nostra vida, alhora que es dóna una visió cohesionada de la importància 

que té aquesta per a la ciutat, la cultura i la llibertat individual. 

I més enllà de la microxarxa esmentada també és important la xarxa territorial. En aquest 

sentit les biblioteques ja formen part de la Xarxa de la Diputació de Barcelona. 
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Què es proposa? 

Donar a conèixer el nou Arxiu Comarcal d’Osona i  Municipal de Vic 

Inaugurat el passat 17 de març del 2010 en un equipament construït específicament per acollir 

l’arxiu. La seva tasca principal és la d’aplegar, conservar i comunicar a la societat el patrimoni 

documental de què es disposa. Si bé el fet d’aplegar i conservar està del tot assumint, la 

comunicació amb l’exterior és el que més coixeja. En aquest sentit, s’hauria de fer un esforç per 

acostar la ciutat al fons de l’Arxiu Comarcal i Municipal, tradicionalment allunyat de la 

ciutadania 

Programes i millores: 

D’una banda seria interessant contactar amb la comunitat escolar i fer visites guiades a les 

escoles, per donar a conèixer la tasca que es realitza a l’arxiu, més enllà del públic escolar es 

podrien oferir visites guiades amb cita prèvia, aprofitant que es tracta d’un nou emplaçament. 

Continuant amb la idea d’oferir una Nit Blanca de la Cultura, es podria obrir l’Arxiu i oferir-hi 

una actuació escènica i/o plàstica. 

Podria oferir una programació de conferències, cursos, seminaris, tallers: de fotografia, de 

cal·ligrafia medieval, d’història de la ciutat. A més d’exposicions de fotografia, conferències 

(històriques i/o del llegat de la ciutat i la comarca d’Osona). 

Crear programes junt amb l’Arxiu Episcopal de Vic, que seria una manera de donar-lo a 

conèixer, ja que no deixa de ser una part molt important de la nostra història com a ciutat, el 

que es tractaria és d’engegar un treball de sinèrgies i no de divergències com fins ara. Al 

capdavall tots treballen entorn el coneixement i la promoció de la cultura. Podrien cooperar 

amb algun projecte de documentació i/o per impulsar la investigació, promoure la recuperació 

del patrimoni immaterial i la memòria històrica de la ciutat. En aquest sentit també podrien 

comptar amb la participació del MAP que vol esdevenir museu de la ciutat. Una de les opcions 

seria a través de concursos i beques entorn la investigació i memòria històrica de la ciutat. O 

organitzar Tallers de la Memòria Històrica, a través de fotografies i material divers. 

També podrien editar conjuntament una revista per a difondre les activitats i actuacions fetes 

per l’Arxiu Comarcal i Municipal, l’Arxiu Episcopal i el MAP, per publicar alguns articles sobre 

temes treballats als Tallers de la Memòria Històrica, per exemple I seria interessant demanar 

col·laboració puntual a la Universitat de Vic i al Patronat d’Estudis Osonencs o al Fòrum de 

Debats. 

Obrir fronts de cooperació amb la universitat i escoles, en els seus graus més superiors. 

Treballar conjuntament amb les escoles de secundària en la temàtica dels crèdits de síntesis. I 

oferir premis pels treballs de recerca que investiguin sobre la ciutat. 
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MATRIU DEL MARC LÒGIC 

 

  

Lògica d’intervenció 

 

Indicadors verificables 

objectivament 

 

Fonts i mitjans de verificació 

 

Objectiu específic 1 

 

Donar a conèixer l’arxiu 

i la documentació 

històrica a la societat 

 

· nº de persones que visiten 

l’arxiu 

· nº de consultes 

 

· inventari 

· Buidatge de mitjans de comunicació 

· estadístiques internes 

 

Resultats esperats 

 

Que els ciutadans 

sàpiguen que està al 

seu servei i que els 

documents puguin 

esdevenir eina de 

cohesió social 

 

· nº d’usuaris 

· nº de persones que es van 

a informar 

· temps de les persones 

que resten a l’arxiu 

 

· estadístiques internes 

· notícies de l’arxiu aparegudes a la 

premsa 

 

 

Activitats: visites guiades a l’arxiu, visites per donar a conèixer el funcionament de l’arxiu, Nit 

Blanca a l’arxiu, jornada de portes obertes, tallers de fotografia o de cal·ligrafia medieval, 

exposicions de fotografia històrica, conferències històriques i/o del llegat de la ciutat i comarca 

d’Osona, impulsar la investigació a través de concursos i beques per promoure la recuperació 

del patrimoni immaterial, treballar amb les escoles en la temàtica dels crèdits de síntesi, etc. 

 

És important que els professionals dels arxius de la ciutat treballin en xarxa i 

cooperativament. Ja hem esmentat projectes comuns entre l’Arxiu Comarcal i Municipal, i 

l’Arxiu Episcopal, incloent també el MAP que vol esdevenir museu de la ciutat. L’àmbit educatiu 

també és important en el sentit de potenciar la promoció de la cultura i fomentar la participació 

en concursos, beques i investigacions. Agents econòmics també podrien entrar-hi ajudant a 

finançar els diversos actes, jornades i tallers organitzats. I els professionals lliberals com 

fotògrafs, artistes, impressors, llibreters... podrien utilitzar-lo com a seu de presentació dels 

seus treballs o lloc per exposar idees.  

I més enllà de la microxarxa esmentada també és important la xarxa territorial. En aquest 

sentit ja existeix una Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya. 
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Patrimoni museístic 

Què es proposa? 

Xarxa de Patrimoni Museístic 

El Museu de l’Art de la Pell treballa per esdevenir Museu de la Ciutat (veure previsió de futur). 

De fet, el mateix Pla de Museus de Catalunya elaborat per la Generalitat de Catalunya proposa 

una reorganització museística del país que millori la qualitat dels centres i coordini les 

polítiques dels museus nacionals amb les dels museus locals. El futur és la xarxa, en totes les 

seves facetes. 

 

El treball en xarxa sempre és una bona aposta i que el MAP esdevingui l’epicentre de tot aquest 

conglomerat és interessant, des del principi defensem la descentralització d’espais. També 

s’aplaudeix el fet que no es necessiti construir cap edifici de nova construcció, sinó que 

s’aprofiti la potencialitat dels ja existents. 

Ja és hora que els museus deixin de ser un lloc contemplatiu per passar a explicar-nos i ajudar 

a entendre la nostra realitat social. El nou Museu de la Ciutat ha de ser un espai de trobada i de 

reflexió. Un espai obert a la ciutat, que surti a buscar públic, que surti a trobar gent que tingui 

coses interessants per explicar. Que obri les portes als artistes de casa. Que afavoreixi el 

coneixement i la recerca de la ciutat. Però sobretot que aposti per a la cohesió social i la 

integració.  

 

Programes i millores 

A partir del Museu de la Ciutat cal construir una xarxa que aglutini el divers patrimoni de la 

ciutat. És interessant que s’avanci que hi haurà el Museu Balmes i el Museu Claretià, avui en 

dia desconeguts per a la majoria de ciutadans. Però dins aquesta xarxa de patrimoni i de museu 

de la ciutat no ens podem oblidar del Temple Romà ni del Museu Episcopal. En aquest sentit, 

caldria que la regidoria de cultura treballés la relació entre la ciutat i el Bisbat ja que en 

definitiva el Bisbat ha estat i és un dels grans pilars culturals de la ciutat de Vic. A més a més 

del museu, hem de tenir en compte la catedral i les pintures de Sert, les diverses esglésies, la 

biblioteca i l’arxiu episcopal... elements que ens ajuden a entendre la ciutat on vivim (el 30% 

dels edificis de la ciutat són religiosos). No pot ser que es continuï funcionant d’esquena a 

l’església, al capdavall és la nostra història. No en el sentit religiós del terme, sinó de patrimoni 
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arquitectònic i cultural.  

 

Pel que fa a les exposicions temporals de producció pròpia s’han de tenir en compte aspectes 

importants de la ciutat de Vic, la pell és un element cabdal, però no únic per explicar la història 

de la ciutat. Així ha de conviure amb altres productes i aspectes com pot ser la gastronomia (el 

fuet, productes de la terra...), personatges importants per a la ciutat (Serra Moret, Balmes, 

Pericas...), l’arquitectura (els mateixos edificis que formaran part de la xarxa), etc, diversos 

elements que es poden incorporar en la temàtica de les exposicions. A part d’utilitzar altres 

temàtiques més recents i que afecten la vida ciutadana avui en dia: la immigració, 

l’urbanisme...  

Aquestes mateixes exposicions ens poden obrir a la ciutadania buscant col·laboració 

d’aquesta. També existeix la possibilitat d’encarregar una part de l’exposició als alumnes de 

l’Escola d’Art de Vic, es pot demanar assessorament a experts, acadèmics o estudiants de la 

ciutat per exposicions concretes, treballar en projectes comuns amb diversos col·lectius 

desfavorits o no, de la ciutat de Vic: per exemple els joves. 

Les exposicions serien itinerants entre els diversos edificis que formen part de la xarxa de 

patrimoni, creant així un sentiment, alhora, de ciutat museu. Per tant, com més equipaments i 

persones s’impliquen a la xarxa millor, més força i repercussió tindrà. 

El museu també pot impulsar la investigació sobre la història i patrimoni local: a través de 

concursos i beques. Promoure la investigació i recuperació del patrimoni immaterial: creant 

grups de treball entorn registres orals per saber tradicions, llegendes, registres de la 

toponímia... Crear un centre d’etnologia ubicat en un dels centres patrimonials que incorporarà 

la xarxa. També es podria treballar l’edició d’un cançoner tradicional, aprofitar esdeveniments 

històrics locals per donar peu a jornades, com aniversaris de dates significatives. Crear un grup 

de persones que treballessin entorn la memòria històrica, la memòria fotogràfica, etc. Ja que 

no deixen de ser elements que formen part de la ciutat i dels que més enllà de generar una 

exposició, ajuden a entendre la mateixa realitat de la ciutat. 

El Museu també podria ser l’impulsor de diversos itineraris culturals: itineraris temàtics (Sert, 

el romànic), literaris (Maria Àngels Anglada), gastronòmics, etc. No hem de deixar escapar que 

la cultura culinària també està adquirint cada vegada més rellevància dins de l’activitat de les 

destinacions turístiques. Podrien crear-se packs, visites guiades amb dinar inclòs. 

Una altra línia que hauria de tenir en compte és la de potenciar les activitats educatives 

dirigides a nens i joves i a famílies. Amb visites teatralitzades per a la ciutat o dins el mateix 

museu.  
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Per a portar-ho a terme necessitaria ampliar el seu equip de recursos humans o reestructurar-

lo. 

MATRIU DEL MARC LÒGIC 

  

Lògica d’intervenció 

 

Indicadors verificables 

objectivament 

 

Fonts i mitjans de verificació 

 

Objectiu específic 1 

 

Crear una xarxa de 

patrimoni municipal 

participativa i oberta a 

la ciutat 

 

.nº d’equipaments culturals que 

en formen part 

·nº d’equipaments culturals que 

no en formen part 

· nº d’activitats conjuntes entre 

els diversos centres en xarxa 

 

· inventari 

· estadístiques 

· notícies 

 

Resultats esperats 

 

Que la ciutadania 

coneixi el patrimoni de 

la seva ciutat i se’l 

senti seu 

 

· nº de visitants 

· grau de coneixença d’aquests 

equipaments per part de la 

població 

· nº d’activitats conjuntes entre 

els diversos centres en xarxa 

 

· estadístiques 

· notícies aparegudes als mitjans 

· enquestes 

 

Activitats: exposicions de producció pròpia en col·laboració amb els alumnes de l’Escola de 

Dibuix i l’Escola d’Art i Disseny, impulsar la investigació a través de concursos i beques per 

promoure la recuperació del patrimoni immaterial, programes de difusió al públic escolar, rutes 

temàtiques (literàries, gastronòmiques...), tallers escolars, anys temàtics, la Nit Blanca, 

conferències, tallers, participar en el Dia Internacional del Museu a nivell municipal, etc. 

 

  

Lògica d’intervenció 

 

Indicadors verificables 

objectivament 

 

Fonts i mitjans de verificació 

Objectiu específic 2  

Articulació del 

patrimoni com a 

element 

cohesionador d’una 

ciutat 

 

· nº de reunions de la xarxa 

· nº de projectes en xarxa 

·nº d’exposicions itinerants 

 

· mecanisme de control 

intern 

· notícies 

Resultats esperats  

Una ciutadania més 

oberta i tolerant 

 

· nº de persones que fan 

activitats creatives 

·nº de persones que van a 

activitats culturals 

 

· estadístiques 

· enquestes 

· notícies 
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Activitats: articulació en xarxa de les diverses activitats que es porten a terme, exposicions 

itinerants per la xarxa, diverses rutes. 

 

És important que els professionals de la xarxa de patrimoni moble de la ciutat treballin en 

xarxa i cooperativament. Intentarem enumerar els diversos equipaments culturals que en 

podrien formar part, sense entrar en la seva manera de gestió, el que es tracta és de crear xarxa 

entre equipaments i agents. Per tant, tenint com a punt de referència el Museu de l’Art de la 

Pell de Vic, també en formarien part el Museu Balmes, el Museu Claretià, la Farinera Costa, la 

Central Pericas, El Sucre, la Casa Masferrer, el Centre Comunitari, el Temple Romà, el patrimoni 

eclesiàstic amb important rellevància el Museu Episcopal, el Palau Bojons, el Casino de Vic, els 

Trinitaris, la Llotja del Blat, l’Escola d’Art i Disseny i les adoberies, per exemple. Es tracta, en 

definitiva, d’unir sinèrgies i esforços per a un treball més eficaç. 

Perquè tingués èxit nosaltres apostem pel treball transversal entre l’Àrea d’Educació amb la 

regidoria de Cultura i també l’Àrea de Promoció Econòmica que s’encarrega de la vessant 

turística de la ciutat, i l’Àrea de Joventut amb VicJove. També hi entren altres agents econòmics 

per propiciar treballs i activitats en comú com bars, restaurants, hotels que podrien acollir 

exposicions de producció pròpia itinerants per a la ciutat. Ja que cal apostar per la circulació 

lliure de continguts.  

Així com també agents acadèmics i intel·lectuals: professors, artistes, gestors culturals, 

estudiants etc. que els podrien assessorar en temes concrets.  

I més enllà de la microxarxa esmentada també és important la xarxa territorial de proximitat. 

EL MAP, el Museu Balmes i el Museu Claretià ja formen part de la Xarxa de Museus Locals, però 

valdria la pena unir esforços i tenir en compte els museus osonencs de la talla del Museu 

Industrial del Ter, o la Casa-Museu Jacint Verdaguer, integrada dins la Xarxa de Patrimoni 

Literari Català Espais Escrits, també l’Esquerda de Roda de Ter, per tal d’elaborar projectes 

comuns i alhora posar en comú visions i estratègies. En definitiva es tracta de treballar en xarxa 

també a nivell comarcal, per propiciar un clima d’anar tots a la una i de manera coordinada.  

A nivell nacional també existeix el Pla de Museus de la Generalitat de Catalunya. 
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ARTS 

Música i  Arts Escèniques 

Què es proposa? 

Dinamitzar un espai escenicomusical de ciutat, que no es vegi eclipsat pel nou equipament 

L’Atlàntida  

La cultura va associada a la ciutat de Vic. Si bé el tancament de l’antic Teatre Atlàntida ha 

minvat aquests últims anys les dinàmiques creades, ja que no es disposava d’un equipament 

cultural adequat i amb possibilitat de programar qualsevol tipus d’espectacle. El Mapa 

d’Equipaments Cultural de Catalunya ja li assigna un Equipament escenicomusical local 

multifuncional amb un cost de 13.000.000 € (al final n’ha costat 35.000.000) al considerar que la 

seva inexistència deixa a la ciutat de Vic amb inferiors condicions. De fet, tal com indica López 

de Aguileta, des dels anys 80 és l’administració qui es converteix en eix i motor teatral, en 

detriment del sector privat. El més destacable és la inversió en infraestructures81. 

A dia d’avui aquest ja està construït però ha passat a ser, després d’un canvi de disseny, un 

equipament escenicomusical local amb projecció nacional. La inicial sala polivalent ha passat a 

ser un auditori. Canvis polítics i en el que les entitats no hi han estat gens d’acord. Però no se’ls 

ha consultat. 

 

En qualsevol cas, amb la posada en marxa del nou complex cultural L’Atlàntida es vol suplir la 

inexistència d’un equipament escenicomusical, però amb l’aixecament del teló no n’hi ha prou, i 

tampoc ha de ser suficient. No es pot caure en la centralització de serveis. 

Cal aprendre del passat per aprofitar la certa descentralització que s’havia aconseguit d’ençà 

de l’enderrocament de L’Atlàntida. La regidoria de Cultura ha de continuar donant cabuda a la 

resta de la ciutat seguint amb el cicle musical Cafè de sobretaula al Casino82, o la programació 

de titelles a La Central, entre d’altres. Però sobretot, deixar espai per, d’una banda, programar 

a les diverses entitats i associacions de la ciutat i de l’altra arriscar-se en propostes d’aquí. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81 Lopez de Aguileta, Iñaki Cultura y ciudad, Editorial Trea, 2000. Gijón  
82 Explicat en la programació estable d’arts escèniques 
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Programes i millores 

Una de les qüestions que caldrà estar atents és en la programació ja que el nou complex 

cultural està clarament centrat a esdevenir un equipament de referència per a la ciutat, la 

comarca i a nivell nacional. Això sovint vol dir programar en criteris d’èxit per compatir amb la 

resta de teatres. De fet, en la definició del seu esperit diuen: L’Atlàntida aixeca el teló amb la 

missió de contribuir al lleure i a la formació dels ciutadans en l’àmbit de la cultura, entesa en les 

disciplines que generen espectacle. 

En mesura, està bé atraure companyies exteriors i obres conegudes, però no ens podem oblidar 

que la funció d’un teatre públic és precisament donar a conèixer nous talents, donar la 

oportunitat a arriscar-se amb una programació de qualitat. Ni tampoc ens podem oblidar dels 

grups locals. A priori es podria pensar que poc hi pot fer la regidoria de Cultura, ja que la gestió 

va a càrrec d’una fundació privada, però recordem que manté una forta vinculació política 

(vegeu l’apartat de Fundació). Per tant, s’hauria de vetllar perquè, d’una banda, hi hagués 

programació de qualitat, arriscada i amb un cert risc d’innovació, i de l’altre, es respectessin 

unes quotes per donar oportunitat a grups d’aquí. Ja que molt sovint es tendeix a donar als 

equipaments teatrals públics un aura de prestigi, importància i sacralitat que tanca el pas als 

grups locals. I es dóna el contrasentit que, disposant a la ciutat d’un teatre en immillorables 

condicions, els grups locals no poden ni apropar-se al seu escenari. Perquè això no passi es 

poden organitzar jornades de teatre, dansa, música... d’aficionat o local. L’equipament 

escenicomusical ha estat finançat amb diner públic i és lògic que es destini, encara que sigui 

uns dies, a potenciar activitats escèniques de casa.  

De fet a Osona hi ha teatre amateur de qualitat que s’aglutina en la Coordinadora de Teatre 

Amateur d’Osona83 amb la finalitat de dinamitzar el món del teatre amateur. Enguany, però, no 

té bones notícies ja que ha vist com per falta de subvencions aturava 12 anys d’activitats84. 

L’administració hauria d’aplaudir aquestes iniciatives socials i potenciar-les enlloc de 

marginar-les, donant subvencions, facilitats per assajar i actuar, cedint L’Atlàntida per mostrar 

les seves obres, perquè també es mereixen representar les seves obres en un espai excel·lent ja 

que no deixen de dinamitzar una part important de la cultura a la ciutat i de la comarca.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
83 http://www.coteatre.ca/ La Coordinadora de Teatre Amateur aglutina el teatre amateur d’Osona, el Lluçanès i el Ripollès. De Vic hi 

havia Bambolina Teatre, L’Orfeó Vigatà i Verntall Teatre. Conjuntament amb l’Institut del Teatre publicaven trimestralment la revista 

Molta merda, organitzaven el Premi Boira de Teatre per donar a conèixer obres d’autors de la comarca i també en publicaven les obres 

guanyadores Els llibres de l’apuntador.  
84 S’han suprimit els 5.000 € que rebia fins ara de la Diputació de Barcelona a través de l’Institut del Teatre i els 2.000 € de l’IMAC aquest 

2010 havien passat a ser 1.000 amb la previsió de suprimir-se l’any que ve. http://www.el9nou.cat/noticies_o_-

2ortada.php/10484/les_institucions_tanquen_l_aixeta_coordinadora_teatre_amateur_d_osona 
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En aquest sentit també s’ha de tenir en compte l’Institut del Teatre, que disposa d’una sala 

d’exhibició d’espectacles, de petit format. Tot i que aquest institut és clarament una escola de 

formació. Dos escenaris doncs que no haurien d’anar deslligats. Produccions de l’Institut del 

Teatre podrien, haurien, de representar-se al nou complex cultural per acostar ambdós públics. 

 

El treball de la regidoria de cultura hauria de centrar-se en fer de pont i unir el tema de la 

formació-producció-difusió, però sense menysprear les iniciatives socials i potenciar els locals 

assagístics, bàsics per a posar en marxa la cadena artística.  

 

L’Aula de Teatre de la Universitat de Vic que imparteix classes en les instal·lacions de l’Institut 

del Teatre de Vic, podria projectar diversos tallers de formació que permetessin als estudiants 

descobrir l’art teatral i les seves possibilitats expressives, que podrien culminar amb una 

Mostra de Teatre Universitari i en el que es podria convidar a d’altres aules de teatre de 

diferents universitats espanyoles. Al mateix temps, seguint exemples d’altres universitats de 

l’àmbit espanyol, presentar cada any una Producció Teatral al teatre del complex cultural, on hi 

participessin com actors els diferents estudiants i personal universitari. Aquesta Aula de Teatre 

es podria fer extensiva també als centres d’educació secundària i batxillerat, amb la idea 

d’acostar el teatre a la gent jove, que ells mateixos en siguin agents actius. A banda d’actuar, es 

podria crear un procés participatiu alhora d’escollir la temàtica i que a part es creessin aules 

creatives per escriure les obres. Ja que les obres teatrals a part d’actuar implica tasques més 

àmplies, i és una manera d’ampliar la participació, també, a un sector més ampli de gent. 

Ja que si bé és relativament fàcil aconseguir públic infantil i adult, el treball de la regidoria seria 

el de buscar fórmules per aconseguir públic jove (16-30)85. Produint espectacles que 

interessessin els mateixos joves, que en siguin partícips i tinguin capacitat per triar-ne la 

temàtica. Caldria la col·laboració entre regidoria, Universitat, escoles i Institut del Teatre, a 

través de convenis. 

A més, es podrien posar a disposició de la comunitat universitària i dels joves que estudiïn en 

centres de secundària de la ciutat, bonificacions per les obres teatrals, que es poguessin 

aconseguir en la mateixa universitat i en centres estudiantils de Vic. En definitiva, es tracta 

d’unir agents per treballar per la nostra missió: una cultura amb i pels ciutadans. 

 

A partir d’aquesta idea de crear produccions pròpies, es podrien organitzar cursos dins els 

centres cívics perquè treballessin en la seva realització. Cursos de maquillatge artístic, cursos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85 L’ODA de la Diputació de Barcelona, per exemple, té entre els seus objectius crear i formar nous públics per el teatre, la música, la 

dansa i les arts visuals; per això porta a terme, en col·laboració amb els ajuntaments, el Programa anem al teatre,  per escolars de 3 a 16 

anys. 
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per escenografies, etc. Perquè l’espectacle teatral fos una cosa de tots i involucrés activament 

a la major part de la població possible. 

Una actuació que també cal en urgència i ja hem apuntat, és la necessitat d’oferir espais 

d’assaig a les entitats de Vic o als grups de teatre aficionats. D’una banda cal la necessitat de 

millorar l’església Trinitaris, que pensada perquè el grup de teatre de l’Orfeó Vigatà hi pogués 

assajar, després de les obres s’ha vist impossible degut a la seva pèssima sonorització i a la 

reforma que ha primat l’estructura arquitectònica de l’església que no la seva funcionalitat per 

la tasca que s’havia acordat portar a terme. En un futur es preveu habilitar el Centre Cívic Can 

Pau Raba, al barri dels Caputxins, que com hem comentat es vol que sigui un equipament que 

compti amb espais polivalents, a més d’estar dissenyat per tal de que companyies teatrals 

facin residència a la ciutat i desenvolupin els seus projectes. A l’espera, però, calen solucions 

ràpides i àgils. Una podria ser deixar a un preu simbòlic una sala de L’Atlàntida per assajar, i 

l’altra i la que es creu segurament més factible és convertir el centre comunitari en un centre 

pensat per a les entitats, on s’hi pugui assajar teatre, fer cineclub, etc. Les grans 

infraestructures són necessàries, però sense marginar els petits equipaments descentralitzats 

per la producció i el consum. Potenciar la imatge és important, però també ho és mantenir un ric 

teixit sociocultural. Els grans projectes espectaculars no poden ser una piràmide en un desert, 

sinó l’exponent d’un desenvolupament cultural real 86. 

 

 

Pel que fa a la Música,  hem de recordar que la ciutat de Vic és coneguda en molts llocs del 

territori nacional i estatal pel Mercat de Música Viva que s’organitza el mes de setembre. Un 

mercat que acosta programadors, discogràfiques i artistes per afavorir-ne l’intercanvi. 

El MMVV està gestionat, però, des d’IMPEVIC. Va ser una decisió política en el seu moment i no 

s’ha canviat. Van creure oportú col·locar-lo a IMPEVIC perquè es tractava d’un mercat, però 

sobretot perquè en aquella època mancaven gestors culturals i van creure que des d’IMPEVIC 

se’n sortirien millor perquè ja estaven acostumats a organitzar mercats. Però en aquesta visió 

hi manca clarament l’estratègia cultural. S’havia de donar una oportunitat a la regidoria de 

Cultura, dotar-lo de més pressupost i personal humà, i en tot cas treballar conjuntament amb 

l’Institut Econòmic de la ciutat. Perquè tot i ser un mercat, es tracta de difondre música. És 

més, tot acte cultural té un valor afegit que en la majoria dels casos es tradueix en termes 

econòmics. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86 Manito, Felix Cultura i estratègia de ciutat, Obres digitals. Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
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En qualsevol cas, durant anys la música en viu organitzada des de l’administració ha concentrat 

tots els seus esforços en el MMVV, que s’emporta una part de la despesa destinada a activitats 

culturals. Enguany l’Ajuntament hi destina a través d’IMPEVIC 115.000€. La major part del 

finançament ve donada per la Generalitat a través de l’ICIC que hi destina 500.000 €, a més 

d’altres ajudes públiques i espònsors, com la Damm amb 75.000 €.  

D’iniciativa privada han sorgit altres micro festivals o cicles dedicats a la música moderna. 

Estem parlant d’InVictro que a dia d’avui ja s’ha incorporat a la programació oficial del mercat 

però que durant molts anys ha anat independent, i del concurs Vic Sona, sorgit a iniciativa del 

col·lectiu Fressa i que en l’actualitat rep suport de l’Àrea de Joventut de l’ajuntament vigatà. A 

més d’altres activitats explicades en la programació estable.  

 

Programes i millores 

És important que per aconseguir una ciutat cohesionada la regidoria de Cultura tingui una 

persona referent envers les entitats, ja que la seva tasca hauria de ser la de vetllar i treballar 

conjuntament amb les entitats, perquè poguessin continuar portant a terme els cicles de 

música que portaven fins ara amb l’IMAC. Com el Festival de Música de Vic, Música per Nadal, 

el Festival de Jazz87, els Concerts de l’Orquestra del segle XXI, els Saraus de música tradicional 

i els que ja hem anat explicant en la programació estable. 

Pel que fa al MMVV seria convenient establir col·laboració entre la regidoria de cultura, 

l’IMPEVIC i la Fundació Privada Estudis Musicals de Vic. Més enllà d’un canvi de regidoria, que 

potser ara de moment no és convenient, cal compartir recursos de gestió, de personal i 

econòmics. Obrir els escenaris al nou complex cultural de Vic, comptar amb grups locals, 

potenciar la música al carrer, fer més programació en horari matí i tarda, no només per infants 

sinó també per públic jove i adult88. Perquè tot i tenir molt clar que es tracta d’un mercat i no 

d’un festival, és l’esdeveniment cultural més important de què compta la ciutat i val la pena 

potenciar-lo. Per tant, més enllà dels dies que dura el MMVV seria convenient promocionar la 

música creant sales d’assaig i pal·liant el dèficit de sales de concerts. Seguint l’exemple 

d’Arles, els seus dos festivals de fotografia s’han expandit al llarg de l’any. Les trobades 

internacionals de fotografia que tenen lloc a l’estiu han propiciat la creació d’una Escola 

Nacional de Fotografia i d’una xarxa d’exposicions temporals al llarg de tot l’any. A Vic es podria 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87 Que enguany ha rebut la col·laboració del regidoria de cultura i també de l’Atlàntida, en cedir-li espais. 
88 Així és una manera de reduir l’alcohol entre joves però no per això deixar de fer concerts per a tots els públics i totes les edats. 
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aprofitar i lligar el MMVV amb el Conservatori i l’Escola de Música. I potenciar la música en viu a 

la ciutat, no només al llarg del mercat de música viva sinó al llarg de tot l’any. 

Cal tenir en compte la importància del sector cultural en el desenvolupament econòmic de les 

ciutats, una evidència empírica creixent. Un repte municipal és consolidar la programació 

estable a partir de la programació de la nova L’Atlàntida i dels cicles ja existents. Cal veure la 

cultura com un sector que genera benefici econòmic. Per tant es podria pensar en aquest 

terme, tenint en compte la situació econòmica i de baixa ocupació que viu la ciutat de Vic, i 

convertir aquesta en una ciutat de música viva. Que aposta per la difusió, però també per la 

formació permanent. Ho demostra la quantitat d’alumnes de l’Escola de Música de la ciutat. En 

aquest sentit es podria reforçar la capitalitat cultural mitjançant la cooperació institucional i 

la creació d’esdeveniments culturals de caràcter internacional, tal com apunta Felix Manito en 

Cultura i estratègia de ciutat.   

La formació musical, doncs, a través de l’Escola de Música i el Conservatori se li ha donat un 

nou impuls situant-la dins el complex cultural L’Atlàntida. Les escoles són importantíssimes ja 

que no només són centres de formació sinó també de difusió cultural. L’Escola podrà acollir una 

capacitat de 100 alumnes i a més de les diverses aules acull un espai per a gravacions i també 

una sala d’assaig i d’exhibició.  

D’altra banda, també és interessant apostar per la música amb formació no reglada i alhora per 

una oferta de música moderna: pop-rock, heavy, reggae, ska, funky, techno, dance, rumba, 

música lleugera... sovint relacionada des de l’administració amb un públic jove. No es pot 

oblidar que els joves també són ciutadans, els futurs ciutadans. En aquest sentit el Mas de 

Bigues ha de jugar un paper clau per a promocionar i facilitar la creació musical. Ja disposa de 

sales d’assaig i de sales de gravació a un preu assequible. Però li faltaria una sala polivalent on 

poder oferir concerts. Una sala que es pogués llogar per part d’entitats o a iniciativa privada a 

un preu prou econòmic pels ciutadans i veïns de la ciutat. En aquest punt s’hi podria involucrar 

la regidoria de cultura, i les entitats i organitzacions musicals de la ciutat. A dia d’avui el Mas de 

Bigues està gestionat per la Fundació Educació i Art89, amb el suport de la regidoria de joventut 

de l’Ajuntament de Vic, creiem que cal la intervenció de la regidoria de cultura per donar idees i 

recursos en un tema cultural com és el musical. A més, la ciutat de Vic, antigament vinculada al 

sector pelleter i tèxtil disposa de moltes fàbriques abandonades que estant caient pel seu propi 

pes. Enlloc de deixar-les caure creiem que es podrien reconvertir en fàbriques de les arts. En 

espais per a les entitats, amb sales de concert. Calen recursos però sobretot línies 

estratègiques d’actuació. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
89 El director també és Lluís Vila d’Abadal, el mateix que la Fundació Estudis Musicals 
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També seria interessant potenciar una política de recolzament a pubs i discoteques, per a 

subvencionar reformes acústiques per a portar a terme concerts, dansa, etc. I facilitar la tasca 

cultural en mans privades. 

Un altre punt a destacar és el fet de cohesió social que podem trobar especialment en la 

música, un llenguatge que no entén idiomes. En el MMVV es podria introduir un escenari de 

músiques del món, o fins i tot fer unes jornades específiques. També seria molt interessant 

treballar-ho pel públic infantil, per tal de permetre créixer en igualtat a través del so de la 

música. 

Altres mesures són col·laborar mitjançant beques i concursos,  per donar la oportunitat a joves 

talents. O facilitar la creació de grups de cambra entre estudiants i professors. 

Pel que fa a la temporalització d’activitats escèniques s’hauria de mirar que aquestes es 

trobessin repartides al llarg de l’any. El fet de finalment tenir un local en condicions tot fa 

preveure que així serà, però cal tenir en compte que la cultura és cosa de cada dia. Un complex 

d’aquestes característiques també hauria de preveure tenir programació (d’arts escèniques) a 

llarg termini. 

Des de la regidoria de cultura s’hauria d’apostar per una política de preus estratègics, per anar 

a buscar la fidelització del públic. A dia d’avui L’Atlàntida ha apostat per una política de preus 

força convencional: discriminació en base al client i a la localització, descomptes per quantitat 

acumulativa, invitació el dia del teu Sant, i ha recuperat el carnet cultura que fins a dia d’avui 

tenia l’IMAC. Aquest carnet podria incloure, a més, la resta de programació cultural de la ciutat, 

que fos un carnet unitari cultural de la ciutat de Vic, no només de L’Atlàntida. A més a més es 

podria apostar per una discriminació en base el temps, que les deu primeres entrades sortissin 

a meitat de preu. Que hi hagués descomptes per quantitat d’entrades comprades, descomptes 

amb patrocini, descomptes comercials en col·laboració amb establiments de la ciutat, i 

descomptes estacionals com si es tractessin de rebaixes culturals. També seria important ser 

presents a plataformes com Atrapalo.  

 

MATRIU DEL MARC LÒGIC de les arts escèniques 

 

  

Lògica d’intervenció 

 

Indicadors verificables 

objectivament 

 

Fonts i mitjans de verificació 

 

Objectiu específic 1 

 

Utilitzar la música i el 

teatre per a una millor 

convivència ciutadana: 

 

· nº d’assistents en arts 

escèniques 

· nº d’incidents a la ciutat 

 

· estadístiques 

· notícies 
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cohesió social ·nº d’activitats culturals 

interculturals 

 

Resultats esperats 

 

Diàleg intercultural 

actiu, trobada de 

ciutadans de diversos 

entorns 

 

· nº d’entitats de la ciutat 

·nº de ciutadans que 

participen en l’activitat 

cultural de la ciutat 

 

· estadístiques 

 

Activitats: cicles de músiques del món, concerts joves, descentralització d’espais escènics i 

musicals, programació de concerts didàctics, l’escola va a l’orquestra, Aula de Teatre, espais 

d’assaig, jornades per a teatre local, ofertes d’entrades, actes coorganitzats amb agents 

econòmics per portar a terme concerts vermut, etc. 

 

  

Lògica d’intervenció 

 

Indicadors verificables 

objectivament 

 

Fonts i mitjans de verificació 

 

Objectiu específic 2 

 

Acostar la música i les 

arts escèniques a la 

ciutadania 

 

·nº de persones que 

participen en activitats 

escèniques 

· nº de col·laboracions entre 

cultura i escola 

·nº d’alumnes a l’escola de 

música, a l’institut del 

teatre 

· nº d’entitats d’arts 

escèniques 

·nº de beques sol·licitades 

 

· estadístiques 

· enquestes 

· pàgina web de l’ajuntament i/o de les 

mateixes escoles de música, teatre, etc. 

 

Resultats esperats 

 

Ciutadans creatius, 

lliures, imaginatius, 

participatius, no 

només consumidors. 

 

·nº d’alumnes de música, 

institut teatre 

· nº d’inscrits a l’aula de 

teatre 

·nº d’inscrits al taller de 

creació 

·nº de persones que 

participen en activitats 

escèniques 

 

· estadístiques 

· enquestes 

· notícies 

· pàgina web 

 

 

Activitats: orquestra al mercat, programació variada i de qualitat, música de sobretaula, 

festival de jazz, política de recolzament a pubs i discoteques per a subvencionar reformes 

acústiques, beques artístiques, cicle de teatre local, descentralització d’espais, programació 

innovadora. 
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És important que els professionals de les arts escèniques de la ciutat treballin en xarxa i 

cooperativament. L’Atlàntida és sens dubte el gran equipament escènic de la ciutat, però la 

seva Fundació hauria de procurar treballar transversalment amb la regidoria de cultura, així 

com tenir en compte l’Institut del Teatre, la Coordinadora de Teatre Amateur i altres entitats. 

De moment ja hi ha hagut una col·laboració entre regidoria de cultura, Atlàntida i Festival de 

jazz pel que fa a cessions d’espai.  

També hi hauria de jugar un paper rellevant la Universitat i la resta d’escoles de la comarca per 

tal de potenciar el binomi educació-cultura. 

A nivell de l’administració local s’hi hauria d’implicar l’Àrea d’Educació, l’Àrea de Promoció 

Econòmica amb IMPEVic i la regidoria de Joventut amb un treball transversal per potenciar la 

participació de la cultura i fomentar la cohesió social que poden portar implícites les activitats 

artístiques. 

La Fundació Educació i Art com a gestionadora del Mas de Bigues seria un altre puntal clau. 

Sense oblidar Ambat, associació que gestiona La Central on sovint s’hi porten a terme 

espectacles d’arts escèniques. 

Més agents que s’han de tenir en compte són els econòmics, en forma de patrocinis i 

mecenatges. És necessari que empresa privada i administració pública treballi conjuntament 

per promoure la formació, la creació, l’exhibició i la difusió de les arts escèniques, i més tenint 

en compte en els moments en què ens movem avui en dia. 

Per últim, destacar el Centre de Normalització Lingüística d’Osona com a exemple de cohesió 

social que porta a terme, especialment a través del seu grup de Teatre, en què gent d’aquí i 

nouvinguts s’uneixen per aprendre el català que esdevé llengua comuna i que és la llengua per a 

representar diferents obres teatrals. Van començar amb els Pastorets i ara porten a terme 

l’espectacle Veus noves, velles paraules.  

Es tracta en qualsevol cas de potenciar el treball en xarxa, de maximitzar les potencialitats dels 

diferents equipaments així com de facilitar l’accés a la cultura. 

 

I més enllà de la microxarxa esmentada també és important la xarxa territorial de proximitat i 

en la que Vic hi ha de tenir un lloc.  En aquest sentit a nivell comarcal s’ha de tenir molt en 

compte el Teatre Cirvianum. Fins a dia d’avui l’equipament d’arts escèniques de referència a la 

comarca d’Osona. Amb la posada en marxa de L’Atlàntida com a nou Centre d’Arts escèniques 

d’Osona, el Cirvianum va fer sentir el seu malestar90, però lluny de competir, el que poden 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
90 http://www.el9nou.cat/noticies_o_0/11188/torello_retreu_vic_que_bategi_l_atlantida_com_centre 
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aprofitar és treballar en xarxa. Crear una programació conjunta o itinerant entre ambdós 

centres. 

A escala provincial també hem d’esmentar l’ODA (Oficina de Difusió Artística) de la Diputació de 

Barcelona que té entre els seus objectius crear i formar nous públics pel teatre, la música, la 

dansa i les arts visuals. Ja hem comentat que porta a terme, entre d’altres, el projecte Anem al 

Teatre. 

A nivell nacional, la Generalitat porta a terme el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i 

musicals de Catalunya que permetrà racionalitzar i coordinar els recursos econòmics destinats 

a les arts escèniques i musicals. El govern ha impulsat la coordinació entre grans equipaments 

públics amb l’objectiu de potenciar el treball en xarxa, maximitzar les seves potencialitats, així 

com l’accés i la circulació dels continguts i obres. 

També hem de fer referència a l’Anella Cultural, un projecte que posarà en xarxa les grans 

instal·lacions culturals de Catalunya i les interconnectarà amb les institucions territorials i 

municipals amb els objectius d’afavorir la innovació cultural, la descentralització i la 

interactivitat, i apropar les noves tecnologies i el llenguatge audiovisual a la creació cultural i a 

la societat. Aquest projecte és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Cultura 

de Barcelona, la Fundació i2cat i la Xarxa de Municipis Transversal. Precisament Vic forma part 

de la Xarxa Transversal. Es tracta d’una xarxa d’activitats culturals que aplega 14 ciutats 

mitjanes de Catalunya que volen assumir el risc de la producció de noves propostes, 

especialment en l’àmbit de la creació i cultura contemporànies. D’entre les ciutats hi trobem 

Figueres, Girona, Olot, Perpinyà, Sant Cugat del Vallès o Lleida. 

També s’haurà de tenir molt en compte com evoluciona i les estratègies que planteja el Consell 

Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya (CoNCA). 
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Arts plàstiques 

Què es proposa? 

Construir un CENTRE D’ART CONTEMPORANI per potenciar la creació i la producció 

Fins a dia d’avui, l’àmbit d’intervenció cultural municipal se centrava bàsicament en la difusió 

en sales, i des de Vic s’ha d’intentar apostar, am és, per accions de dinamització i recolzament i 

per això és important la creació d’infraestructures estables. De fet, des del Mapa 

d’Equipaments de Catalunya en declaren la insuficiència actual i li proposen la creació d’un 

centre d’art bàsic, que es convertirà en el centre d’art contemporani de la ciutat: ACVic. Seria 

important que ja en la fase prèvia del projecte es tingués en compte la implicació dels sectors 

artístics, fent-los partícips en la mateixa definició del servei. 

Programes i millores 

Treballant per la nostra missió, s’entén que l’Ajuntament ha de contribuir a la creació artística, 

impulsant la participació i el desenvolupament. Actualment existeix l’Escola de Dibuix i l’Escola 

d’Arts i Disseny, que depèn de la Generalitat i no té gaire relació amb la regidoria de Cultura de 

l’Ajuntament, fet que hauria de canviar. També ens trobem amb els centres cívics que podrien 

incorporar les belles arts en la seva programació, ja que té molta demanda.  

L’Encuesta de hábitos y prácticas culturales de España 2006-07, del Ministeri de Cultura 

determina que aproximadament el 30% de la població de Catalunya va practicar entre el 2006 i 

el 2007 alguna activitat relacionada amb les belles arts (dibuix i pintura 9,5%, fotografia 16,5%, 

altres arts plàstiques 4,3%).  

Retornant amb els centres cívics, com que les seves propostes poden ser puntuals 

(trimestrals), l’Ajuntament pot permetre’s arriscar. Tot i que sempre s’ha d’estar molt atent a la 

veu del carrer i buscar la permeabilitat amb l’alta cultura o la formació reglada. Tot i que parlem 

d’una formació aficionada, els tallers han de servir per suavitzar la barrera amb els artistes 

professionals, per crear nexes d’unió entre dos mons que a la força han de ser diferents però no 

llunyans. 

El que es tracta al capdavall és una altra vegada d’unir esforços i el nou ACVic podria ser-ne el 

motor, i treballar conjuntament amb les escoles d’art de la ciutat. Entenent que es necessita un 
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procés de formació prèvia per tal de crear o sigui que continuem defensant el binomi cultura- 

educació. 

L’ACVic hauria de ser com una fàbrica de les arts seguint el model de Les maisons follies 

creades per l’Ajuntament de Lilla en motiu de la seva capitalitat cultural l’any 2004. 

Generalment ubicades en fàbriques abandonades, es defineixen com a centres d’art de 

proximitat. En qualsevol cas allò que ens interessa és que es tracta d’espais que acullen 

programacions de diferents gèneres artístics i també produeixen propostes, a partir de la 

cessió d’estudis. Durant el procés de producció, els  artistes entren en contacte amb persones i 

col·lectius del territori, consells de barris, etc., que poden participar en les propostes. Les 

maisons follies també tenen un espai per a la residència d’artistes91. 

L’ACVic hauria d’estar obert a la ciutat, cedir estudis a artistes locals i no locals, per tal 

d’afavorir l’intercanvi de tendències, a partir de beques i lloguers. L’objectiu és posar a 

disposició dels creadors els medis i infraestructura necessària per crear. Alhora que hi hagi una 

circulació permanent d’idees i noves tendències.  

A més, seria interessant que incorporés un centre de documentació especialitzat en art 

contemporani, sales multimèdia, laboratoris de fotografia i videoart, espais de cessió temporal 

i tallers de producció. Sales que s’adaptessin a les necessitats heterogènies dels creadors 

actuals. Un espai on artistes locals i internacionals i totes les persones interessades en ampliar 

coneixements en art i creació contemporània trobessin una estructura professional de 

recolzament a més d’espai físic on treballar, investigar i exposar. Sala d’exposicions adequades 

per a projeccions i instal·lacions, performances, etc... en contacte permanent amb el territori, 

la ciutat que l’acull. 

Hauria de convertir-se en un centre d’art i cultura contemporània, un lloc de recolzament a la 

creació i producció des de la perspectiva de generar i impulsar tota classe de propostes que 

permetin una projecció externa, i a la vegada, s’adscriguin al seu entorn des del punt de vista 

social, públic i comunitari. Una sala de conferències per dialogar amb els artistes i diverses 

sales per a la realització de projectes. 

Amb una programació interdisciplinar d’activitats que permetessin actuar com un observatori 

de lo emergent, a través de projectes de producció pròpia, col·laboració, cursos, monogràfics, 

tallers, seminaris dirigits per a tècnics especialitzats, exposicions o activitats coordinades per 

artistes convidats i pels artistes. Amb una pàgina web actualitzada que funcionés de difusió i 

comunicació. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
91 Manito, Felix Cultura i estratègia. 
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Com a contrapartida contribuiríem a la terciarització de l’economia, tindríem uns ciutadans 

més formats, més lliures i fomentaríem una imatge de la ciutat cultural i moderna.  

Seria, doncs, un espai per contemplar exposicions, editar vídeos, visionar documentals... Un 

centre d’art modern i amb noves tecnologies que podria, hauria de disposar d’un servei de 

préstec de material a canvi de fer-se soci o amic i pagar una quantitat mínima. Vénen temps 

difícils i no tothom es podrà permetre pagar maquinària bona, per tant, des de l’administració 

s’ha de potenciar la socialització d’instruments. Que l’economia no perjudiqui el talent. 

 

MATRIU DEL MARC LÒGIC 

 

  

Lògica d’intervenció 

 

Indicadors verificables 

objectivament 

 

Fonts i mitjans de 

verificació 

 

Objectiu específic 1 

 

Facilitar el contacte 

artístic a la ciutadania 

 

 

·nº de classes de dibuix, pintura, 

escultura... 

·nº de disciplines plàstiques que 

s’ofereixen a la ciutat 

·nº de beques 

 

· estadístiques 

· notícies 

· web 

 

Resultats esperats 

 

Ciutat culturalment 

activa i ciutadans 

actius culturalment 

 

·nº de persones que sol·liciten la 

beca 

·nº de persones que s’apuntés a les 

classes de dibuix, pintura, etc. 

 

· estadístiques 

· notícies 

· web 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Activitats: Idea de fàbrica de les arts: cessió d’espais a artistes, beques, sales d’exposicions, 

artistes que tinguin contacte amb l’entorn, treballar conjuntament amb l’escola, potenciar 

tertúlies amb creadors professionals, oferir visites a les escoles per acostar l’art a la població, 

cursos d’arts plàstica al centre d’art, ocupar l’espai públic a través de l’art, etc. 

 

  

Lògica d’intervenció 

 

Indicadors verificables 

objectivament 

 

Fonts i mitjans de 

verificació 

 

Objectiu específic 1 

 

Un espai d’art obert a 

tothom 

 

 

· condicions d’ús 

·nº d’activitats artístiques 

·nº de persones assistents 

 

· estadístiques internes 
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Resultats esperats 

 

Persones de diferents 

edats i situacions 

socials puguin accedir i 

participar-hi 

 

· nº de persones assistents 

· nº d’activitats artístiques 

 

· estadístiques internes 

· notícies 

Activitats: cessió d’espais, beques, concursos, exposicions de diverses disciplines així com 

treball de diverses disciplines artístiques, lloguer d’instruments, col·laboració escola i ACVic 

 

És important que els professionals de les arts plàstiques de la ciutat treballin en xarxa i de 

manera integrada. L’ACVic, gestionat per l’associació H, hauria de ser antena i motor de les arts 

plàstiques a la ciutat de Vic, amb el suport i col·laboració de la regidoria de cultura de 

l’Ajuntament. Aquí hi intervindria l’Escola d’Arts i Oficis, depenent de la Generalitat, i l’Escola 

de Dibuix i Pintura gestionada per la Fundació Educació i Art. Entre ells es podria crear un 

treball transversal interessant si es té en compte de la importància i el lligam entre educació 

artística i treball posterior artístic. 

Com s’ha anat dient, doncs, hi intervindria l’Àrea d’Educació al complet i també es podria fer 

extensiu a la regidoria de joventut i de gent gran, per la potencialitat que té la creativitat 

artística en les persones. 

Professionals liberals com fotògrafs, artistes, dissenyadors, il·lustradors, i tots aquells 

ciutadans creatius... hi podrien tenir el seu espai o anar a buscar material en lloguer. Així com 

ciutadans i entitats. I centres cívics. 

Agents econòmics en forma de patrocini o mecenatge podrien coproduir propostes, o es podria 

anar més enllà i agafar l’exemple de Dissonancias92, una iniciativa del País Basc que posa en 

contacte creatius amb empreses per tal de dissenyar productes innovadors apropant el món de 

l’art al de l’empresa i l’aplicabilitat de nous productes. És una plataforma dirigida a empreses, 

centres d’investigació o entitats públiques interessades en col·laborar amb artistes per 

fomentar la seva innovació. A més, és la seu de artsactive.net, una xarxa internacional de 

programes de col·laboració entre artistes i unitats d’investigació en ciència i indústria. A més, 

participa en un projecte Europeu amb l’objectiu de desenvolupar una anàlisi dels programes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

92 http://www.disonancias.com/es/ 
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que afavoreixen l’intercanvi entre l’àmbit cultural i l’empresarial, avaluar el seu impacte 

socioeconòmic i orientar les polítiques europees en aquest àmbit. 

I més enllà de la microxarxa esmentada també és important la xarxa territorial de proximitat. 

Precisament l’ACVic ja forma part de la xarxa pública de centres i espais d’art de Catalunya que 

el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació està vertebrant conjuntament amb el 

CoNCA amb l’objectiu d’equilibrar l’accés a la cultura a tot el territori nacional.  

A escala provincial s’ha de tenir en compte l’ODA de la Diputació de Barcelona. 

 

 

 

CULTURA CIUTADANA 

Centres cívics i  sala polivalent 

Què es proposa? 

Gestionar els diversos centres cívics des de la regidoria de Cultura així com construir una sala 

polivalent per als ciutadans i per a les entitats que treballen amb i per el municipi. Aconseguir 

una descentralització d’equipaments i activitats pels ciutadans. 

La Ciutat de Vic disposa de cinc centres cívics que, agafant el model de Barcelona, s’han passat 

a la tematització. Fins aquí hem anat comentant possibles programacions pels centre cívics 

perquè entressin dins la xarxa cultural de la ciutat. 

En aquest punt també és interessant parlar de les festes majors i les festes populars de la 

Ciutat, ja que es tracta d’activitats ja de per si molt vinculades amb la ciutadania.  

 

Programes i millores 

El que proposem és la creació d’una Comissió de Festes, sorgida des de la ciutadania. 

L’objectiu és fomentar la participació. La festa compleix una sèrie de funcions molt precises, la 

principal és la social, de foment de la identitat col·lectiva i integració i reproducció social. 

Normalment es viuen les festes de la pròpia localitat com un esdeveniment especial i propi, que 
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reflecteix les seves peculiaritats i la distingeix de les localitats veïnes. Excepte a Vic, on tothom 

aprofita marxar de vacances o passar el dia a fora. Una via per canviar-ho és que sigui la 

mateixa ciutadania a partir d’una Comissió de Festes qui l’organitzi, se la senti seva, i hi 

participi... La tasca de la regidoria de cultura seria vetllar perquè la programació satisfés al 

màxim de públics possibles. 

Perquè allò més important és la participació popular. No calen grans pressupostos per 

organitzar festes potents, la darrera programació de la Festa Major de Vic va sortir per la 

televisió perquè havia reduït moltíssim el pressupost apostant per esdeveniments de grups i 

entitats locals. Clau de l’èxit. Cal buscar la mesura justa entre espectacles i activitat de carrer o 

de participació. Equilibri entre tradició i modernitat i alguna novetat. Potenciar el carrer, 

equilibrar el dia i la nit, pensar amb tots els sectors d’edats. Amb espai pels grups culturals 

locals i espai per a la cultura. 

Però més enllà de la festa, que és anual, cal un espai ciutadà amb possibilitat d’encabir-hi 

diverses tendències i diverses entinats que al capdavall són el motor d’una ciutat. Per això el 

mapa d’equipaments de Catalunya parla de la necessitat d’un centre cultural polivalent. De fet, 

en el primer disseny del Complex cultura s’hi havia de construir una sala polivalent, però al final 

es va desestimar per temes polítics, fet que no va agradar gaire a les entitats. També s’ha 

parlat d’una sala polivalent als Trinitaris, però que després de la reforma en què prima més 

l’estructura que la funcionalitat, deixa molt a desitjar. 

 

La ciutat necessita una sala polivalent, un espai que sigui idoni per a concerts de rock, però 

també per a projectar pel·lícules, per assajar-hi els geganters, etc. Que la ciutadania se’l faci 

seu. Més enllà de la necessitat de disposar d’una sala polivalent, calen espais de relació, 

d’intercanvi d’experiències, espais de trobada, de discussió al servei i per a les associacions. 

Precisament es van fer al·legacions al POUM demanant locals per a les entitats. I és que 

l’Ajuntament hauria de tenir més en compte el potencial i tot el que han fet i estan fent les 

entitats a nivell cultural i social per a la ciutat. Cal que els ofereixi locals, i que els doni veu i vot.  

 

 

MATRIU DEL MARC LÒGIC 

 

  

Lògica d’intervenció 

 

Indicadors verificables 

objectivament 

 

Fonts i mitjans de verificació 

 

Objectiu específic 1 

 

Posar escenaris al 

servei de la població 

 

· nº d’escenaris al servei de la 

població 

 

· mapa d’equipaments 

· estadístiques 
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· grau d’utilització 

 

Resultats esperats 

 

Ciutadans actius 

 

· grau d’utilització dels escenaris 

·nº d’entitats i associacions 

 

· estadístiques 

· pàgina web 

· notícies 

 

Activitats: Cursos als diversos centres cívics que treballin transversalment amb la resta 

d’equipaments culturals, sala polivalent al servei de la ciutat i de les entitats, sales d’assaig. 

 

  

Lògica d’intervenció 

 

Indicadors verificables 

objectivament 

 

Fonts i mitjans de verificació 

 

Objectiu específic 1 

 

Construir cohesió 

social 

 

·nº d’incidents entre veïns 

· nº de persones que participen en 

les activitats de l’Ajuntament 

 

· estadístiques 

· pàgina web 

· notícies 

 

Resultats esperats 

 

Tots els ciutadans 

s’identifiquin amb la 

ciutat. Cultura com a 

font de la identitat 

individual i col·lectiva 

 

· grau de convivència entre els 

ciutadans 

· participació en les diverses 

activitats 

 

· estadístiques 

· enquestes 

· pàgina web 

· notícies 

 

Activitats: programació variada i dialogada, creació d’una Comissió de Festes. 

 

Un cop més, és important que es treballi en xarxa i de forma integral. Continuant amb la raó de 

ser dels centres cívics, aquests han d’estar en contacte permanent amb les associacions de 

barri i les entitats de la zona.  

Cal destacar l’associació Escola de la Pau, que a partir d’una iniciativa privada ha engegat un 

projecte ambiciós i a tenir en compte. En aquesta associació oberta als infants immigrants se’ls 

ensenyen tallers i activitats de manera totalment gratuïta i altruista. Tot i ser una iniciativa de 

gent autòctona, s’ha volgut que la coordinació del centre es portés a terme amb immigrants 

mateixos. 

Parlant de cultura tradicional i popular també hem de tenir en compte La Central, gestionada 

per Ambat. 

L’Àrea d’Educació amb treball transversal amb l’Àrea d’Afers Socials i Ciutadania. I, en 

definitiva, la ciutadania en general per aconseguir que sigui partícip de la cultura a la ciutat. 
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Estructura política 

Nou Organigrama Transversal: 

 

 

TREBALL TRANSVERSAL: COHESIÓ SOCIAL I  PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

Per portar a terme la nostra missió cal una estructura de treball, una cultura i uns recursos 

humans que vagin en la mateixa direcció i treballin per aconseguir-la. En aquest sentit 

l’estructura facilita (o fa impossible) la consecució de l’estratègia.  

Conceptualització 

Per les expectatives que genera ens decantem pel treball transversal93. Ja que l’estructura 

organitzativa clàssica, tal com diu Albert Serra94, no resol dues situacions cada cop més 

prioritàries en l’acció pública: l’aparició de demandes socials o polítiques públiques que no 

depenen d’una sola part de la corporació i la necessitat de tenir una visió global i integradora 

del municipi cercant la coordinació i la cooperació amb altres serveis municipals, pel que calen 

noves respostes organitzatives o noves formes de treball.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93 http://www.ub.edu/bid/23/omella1.htm 
94 Serra Albert: Síntesi, 7 La transversalitat en la gestió de les polítiques públiques.  
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La cultura mateix està adquirint avui dia noves dimensions i funcionalitats: de cohesió social, 

creatives, econòmiques, de creació de treball, urbanístiques, educatives i participatives, que 

requereixen mirades més àmplies.  

Segons Serra la transversalitat intenta donar respostes organitzatives a la necessitat 

d’incorporar qüestions, visions, enfocaments, públics, problemes, objectius, etc. a la tasca de 

l’organització que no encaixen en una sola de les seves estructures organitzatives verticals. 

Intenta també, que totes aquestes estructures verticals comparteixin sinèrgicament la 

consecució d’un objectiu comú sense que sigui objectiu específic de cap d’aquestes en 

particular. Per exemple la igualtat de gènere, la sostenibilitat mediambiental, el combat de la 

pobresa, són exemples de nous reptes no assignables a cap regidoria en concret. I la nostra 

proposta planteja incorporar-hi el concepte de cohesió social i participació ciutadana, a priori 

tampoc assignada verticalment a un regidoria en concret i que ha d’afavorir a la ciutat en 

general. 

El nou organigrama ha de fer front a una realitat multidimensional i polièdrica, i adaptar-se al 

màxim a les seves possibilitats. Per tant, el funcionament horitzontal no deixa de ser limitat 

però és una bona eina per incorporar noves dimensions a l’actuació de l’organització. És 

important que per a un bon funcionament l’estructura organigral tingui coneixement de causa, 

sigui flexible i s’adapti fàcilment als canvis. 

La transversalitat hauria d’incorporar-se en tot l’Ajuntament ja que per aconseguir la missió fa 

falta el treball d’equip des dels diversos àmbits. Però com que el present projecte se centra en 

la regidoria de Cultura començarem i acabarem per aquí, tot recordant que tant afecta a la 

pròpia regidoria de cultura, com a la organització on està ubicada, les altres organitzacions 

amb les que aquesta es relaciona i, en última instància, el conjunt de la societat. Per tant, tot i 

que partim d’entrada del funcionament horitzontal de la regidoria de Cultura amb els 

ciutadans, plantegem la necessitat d’ampliar-se a la resta de funcionament estructural de 

l’Ajuntament si volem que aquest funcioni i realment es palpi en el conjunt de la societat. 

Aplicació: 

Cultura amb i pels ciutadans i cohesió social són els objectius estratègics per aconseguir la 

ciutat que volem. Una ciutat pensada pels ciutadans, cohesionada en ella mateixa, però també 

ben comunicada amb la resta de ciutats catalanes i europees, a partir de la gestió en xarxes. 

Mecanismes integradors que afectaran el funcionament de la regidoria fins que la seva 

estructura i filosofia es dilueixin en el si de la organització, pel ja no caldrà continuar 

desenvolupant polítiques orientades i específiques a promoure-ho perquè ja en formaran part.  
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Però en un inici sí que cal comptar amb un lideratge polític, legitimitat gerencial i capacitat i 

reconeixement de la seva solvència tècnica. Ha d’implicar tota l’estructura organitzativa i 

baixar o pujar fins el contacte amb la societat95.  

· Assegurarem la transparència i accessibilitat a la informació i el coneixement disponible en 

l’òrgan transversal per al conjunt de l’organització, ja que es tracta d’un treball en equip. És 

important mantenir oberts i actius els canals formals d’informació, però també els informals, 

de relació amb les estructures verticals perquè: és més ràpida i redueix costos, no afecta a 

l’statu quo formal, pot manejar informació sensible, pot evitar bloquejos i enfrontaments 

institucionals, afronta millor els problemes menys previsibles, i s’adapta a qualsevol finalitat, 

àmbit i nivell de l’articulació horitzontal.  

· Farem ús de diversos instruments de relació i treball amb la resta de l’organització, com ara 

comissions interdepartamental, unitats d’integració, estructures de processos 

interdepartamental, sistemes d’informacions horitzontals, meses intersectorials, grups de 

treball, etc. I també treballarem amb aquells instruments que vinculen l’organització amb el 

seu entorn social: òrgans interns d’integració corporativa (comitès i comissions de govern), 

òrgans de participació ciutadana sectorials o territorials (consells educatius, consells de salut, 

consells de ciutat...) i òrgans d’articulació social (càmeres, cercles...). A partir d’aquí, és bo 

centrar l’avaluació del resultat de les polítiques transversals en indicadors de canvi social i 

compartir l’avaluació amb els òrgans verticals.96 En aquest sentit tindrà molt d’interès el treball 

del Consell de Cultura. 

La transversalitat és una eina intraorganitzativa: dins les fronteres d’una única organització 

pública, i interorganitzavia: quan afecta a més d’una organització.  

A nivell intraorganitzatiu ja hem dit que el més convenient serà plantejar aquest funcionament 

a nivell de tota l’administració pública, però que la nostra proposta es planteja d’entrada 

només la regidoria de cultura amb els ciutadans i, per tant, disposarà d’un lideratge polític en 

mans del regidor de cultura. Es tracta d’una aposta política i entenem que pel bon 

funcionament hi ha d’haver en tot moment un recolzament des de dalt. Ja hem dit que es tracta 

d’un organigrama flexible, on la informació circula de forma transparent i cal principalment que 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
95 La gestió transversal s’ha d’estructurar com a unitat i en relació amb l’exterior. Cal que tingui lideratge i legitimitat política, legitimitat 

gerencial i capacitat i reconeixement de la seva solvència tècnica. 

96 Facilitar la visualització de l’enfocament transversal tot ajudant a ampliar el camp de visió als òrgans i directius verticals sense 

contraposar els dos punts de vista, sinó integrant-los. Establir nivells d’implicació dels òrgans verticals en la visió transversal. Evitar la 

vinculació de la visió transversal a una única estructura vertical. Així com defugir de funcions executives i gestió operativa. Establir 

sistemes de forta transperència informativa horitzontal entre els òrgans verticals. 
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aquest funcionament estigui acceptat a nivell polític. A més a més també cal un lideratge tècnic 

ja que aquest serà l’encarregat del funcionament diari de l’estructura. En el nostre model hi 

situem, sota el regidor, un gerent tècnic amb una visió integral i integradora de la regidoria.  

A nivell interorganitzatius hi ha una colla d’instruments que estan assolint gran importància, es 

tracta de les aliances estratègiques i la gestió en xarxa: una eina de gestió del coneixement que 

promou l’aprenentatge, l’intercanvi d’experiències i la difusió de les bones pràctiques, així com 

la gestió de relacions amb múltiples actors transversals i externs. I és del que hem anat parlant 

en els eixos d’intervenció i la col·laboració a nivell comarcal /nacional. 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Recursos Humans 

Si per portar-ho a terme cal una aposta política, també és important mobilitzar a les persones 

que treballen dins la mateixa regidoria de cultura amb els ciutadans perquè treballin des d’una 

visió global del municipi, essent capaces de cercar la coordinació i la cooperació amb altres 

serveis municipals per tal de treballar seguint l’objectiu comú, a més a més de minimitzar 

recursos i compartir coneixement. El treball en xarxa, per tant, passarà a ser un punt clau de 

treball en la ciutat de Vic. I si no se’n sap, s’haurà de formar al personal en aquest sentit. 

La regidoria de Cultura, -composta d’un personal seleccionat per la seva professionalitat, 

(competències i currículum) lluny de l’aplicació d’altres criteris menys professionals i 
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objectius-. Estarà encapçalat per un gerent que tindrà una visió completa i transversal del 

treball de l’àrea i comptarà amb el suport d’una administrativa.  

Sota el gerent hi haurà l’àrea de comunicació que treballarà com una àrea transversal de la 

regidoria. I el Consell de Cultura que el col·locarem en el mateix nivell i serà un element clau del 

nostre model de gestió. 

Després penjaran tres subàrees distribuïdes per recursos comuns: Equipaments, Programació i 

Participació, que totes des de la seva banda treballaran conjuntament amb els diversos agents 

per aconseguir els objectius de la regidoria. Tots ells doncs, partiran d’una visió global i 

integradora de l’estat cultural de la ciutat i la ciutat com un tot cohesionat. 

Tasques: 

La funció del gerent és tenir una visió global i fer que la regidoria treballi per la missió general 

de l’Ajuntament i els objectius específics de la regidoria. La funció directiva és bàsica en el 

desenvolupament i l’èxit de la gestió transversal.  

El gerent ha de comprendre la lògica de la gestió operativa, gestió de recursos i de l’organització. 

Necessita dominar els elements de l’anàlisi i del disseny estratègic, de la gestió relacional, del 

political manegement i de l’avaluació. La seva relació amb les altres àrees no és jeràrquica, sinó 

portaveu, integrador, consensuador, aportador97. Perquè el treball horitzontal no deixa de ser 

treball en equip en el que es tracta d’unir esforços, compartir informacions i coneixement per 

trobar solucions més ràpides i àgils. 

En la regidoria de cultura amb els ciutadans el gerent serà l’encarregat de visionar d’una 

manera global el funcionament de les diverses àrees per tal d’aconsellar en quin camí 

continuar. Serà l’encarregat principal de dissenyar i identificar els objectius estratègics i 

operatius, fer el seguiment i avaluació del resultat, i estructurar i gestionar xarxes relacionals 

internes i externes de tipus multilateral i bilateral, amb l’ajuda, però, de tota la regidoria que 

treballarà en un anàlisi permanent de relació amb l’entorn.  

El gerent serà el màxim responsable tècnic de situar la política cultural com una prioritat 

política dins l’Ajuntament, ressaltant les potencialitats culturals d’una ciutat com Vic. Així com 

situar la cultura i la ciutat a nivell català i europeu.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
97 Serra Albert: Síntesi, 7 La transversalitat en la gestió de les polítiques públiques 
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Tindrà una secretària personal per ajudar-lo en les diverses tasques a desenvolupar: contactes 

per gestionar xarxes relacionals, redacció de projectes, indicadors, convocatòria de reunions 

amb els altres treballadors de la regidoria, i de l’ajuntament a partir de comitès, comissions..., 

cercar possibles agents per a fer xarxa, tenir en compte agents econòmics en càmeres i cercles, 

etc. A més de portar a terme subvencions. 

En l’àrea de comunicació hi haurà una tècnica en comunicació a jornada completa. Creiem 

important aquest àmbit transversal en el sentit que s’encarregarà de difondre totes les 

informacions que genera la regidoria de cultura, tant a l’exterior com internament. Tindrà un 

pes rellevant en l’intranet de dins l’àrea, ja que si es vol una comunicació externa potent, primer 

cal una bona comunicació interna que alhora és fonamental i necessària per a la nostra nova 

metodologia de treball. A favor d’una transparència informativa horitzontal entre àrees.  

Serà convenient redactar un Pla de Comunicació intern per garantir la comunicació efectiva 

entre els membres de l’equip i entre la regidoria de cultura i el propi ajuntament. Així, 

s’implementaran sistemes d’informació horitzontals (publicacions, infos, llistes de correu), 

seminaris, jornades... tot d’instruments intraorganitzatius que ajudaran a una millor difusió i 

coneixement del que s’està efectuant dins la regidoria de cultura. Alhora que es definirà un 

protocol de comunicació per saber com tractar cada informació. 

A nivell de comunicació externa, s’encarregarà de comunicar a la població totes les activitats 

culturals de la ciutat, utilitzant les TIC com a mitjà. Tot i que prèviament serà convenient 

l’elaboració d’un Pla de Comunicació dins la regidoria de Cultura amb els Ciutadans, per saber 

cap on encaminar les comunicacions i com portar a terme la difusió en un món tant saturat 

d’informació.  

Caldrà tot un anàlisi a part però podem apuntar la necessitat de crear una pàgina web cultural 

digna de la ciutat on es mostrarà actualitzada tota la programació cultural de la ciutat. Una 

pàgina on els ciutadans s’hi podran adreçar en cas de voler saber l’activitat cultural del cap de 

setmana de la ciutat o d’un dia en concret, d’aquesta setmana o de l’any que ve. Però també per 

a proposar. Proposar-hi activitats que troben a faltar, o millores a incorporar en algun 

espectacle i/o equipament, etc. Si Vic vol esdevenir una ciutat oberta i compartida amb la 

ciutadania cal que incorpori immediatament mecanismes d’interrelació i feedback, ha d’entrar 

a les xarxes socials. 
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Referent als tècnics transversals responsables dels diversos àmbits: 

Hi haurà un tècnic de gestió dels equipaments culturals de la ciutat, amb un contracte a 

jornada completa. Tenint en compte l’actual estructura de la regidoria de cultura de 

l’Ajuntament de Vic, ens trobem en què molts equipaments estan gestionats a través de 

convenis, concessions o d’altres regidories (regidoria de joventut, alcaldia, etc.). Amb la figura 

d’un tècnic transversal destinat als equipaments el que es pretén és tenir una visió global de la 

funcionalitat i ocupació dels diversos equipaments culturals de la ciutat de Vic. El primer que 

aquest haurà de fer és treballar per un Mapa d’Equipaments culturals de la ciutat. 

Importantíssim. Alhora que impulsarà que els diversos equipaments acabin treballant en xarxa 

tant a nivell territorial com a nivell temàtic. 

A més a més del treball en xarxa ha de vetllar per un treball de proximitat, per tant és important 

que els equipaments estiguin equilibrats en i per a la ciutat.  

D’ell penjarà una auxiliar administrativa a mitja jornada que l’ajudarà en temes de gestió i 

ocupació dels equipaments culturals municipals. I un oficial de tramoia i un de manteniment 

que vetllaran pel bon funcionament dels diversos equipaments de la ciutat, de titularitat 

pública. 

 

Un tècnic de programació. A jornada completa haurà de tenir contacte directa i permanent amb 

la Fundació L’Atlàntida i l’IMPEVIC, així com la resta de centres culturals que programen 

activitats culturals a la ciutat com la Fundació Escola i Arts i el centre ACVic. Sense deixar de 

banda la Fundació Ambat que gestiona La Central, i les diverses entitats amb programació 

cultural municipal.  

Amb una visió global del que s’està fent a nivell cultural a la ciutat de Vic, s’encarregarà de 

vetllar per una programació de qualitat, arriscada, coordinada (coordinada en el temps) i 

equilibrada (per sectors i per edats). Programació elaborada des de la mateixa regidoria de 

cultura i en col·laboració amb els diversos agents culturals. 

Un cop més aquest tècnic de programació vetllarà pel bon funcionament de la xarxa formada 

per agents amb afinitats temàtiques, ja que amb un treball coordinat serà més senzill tenir la 

visió global que se li demana al tècnic sobre programació cultural a la ciutat. 
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Pel que també haurà de vetllar és per aconseguir tenir programació a llarg termini. Una ciutat a 

dia d’avui que ja disposa d’un teatre en condicions, necessita una programació al·licient i a llarg 

termini. 

En aquesta àrea hi trobarem dues auxiliars administratives: una a l’Institut del teatre98, i una 

altra a mitja jornada que ajudarà en la tasca de programació, no organitzant activitats des de la 

pròpia regidoria de cultura, sinó recollint la informació de les activitats culturals de la resta de 

la ciutat. S’encarregarà de vetllar de la programació cultural de la ciutat, que sigui equilibrada, i 

fer-ho saber a l’àrea d’educació.  

 

Tècnic de participació. A jornada completa, tindrà el contacte directe amb les entitats i 

s’encarregarà de demanar subvencions. També gestionarà grups de treball, òrgans de 

participació ciutadana (consell educatiu, consell de cultura, consell de la ciutat) en temes de 

participació cultural ciutadana. Així com òrgans d’articulació social (taules, associacions...). 

Per, en definitiva, activar la participació a nivell de cultura ciutadana.  

També vetllarà per un correcte funcionament del treball en xarxa tant a nivell territorial com 

temàtic. Una vegada més es tracta d’unir sinèrgies, recursos i visions sense perdre de vista la 

missió, sinó jugant-hi a favor i fer-la possible. Els diversos tècnics hauran de vetllar pel bon 

funcionament d’aquestes xarxes: temàtica i territorial. 

Del tècnic de participació penjarà una auxiliar administrativa per ajudar en les tasques de 

participació i també en temes de subvencions. 

 

Una altra de les propostes interessants del nou model de gestió cultural i que potenciarà 

clarament la participació ciutadana serà la creació d’un Consell de Cultura. Així doncs, s’haurà 

de treballar per a la creació d’un consell sectorial format per organitzacions administratives, 

associacions ciutadanes, pensadors, creadors, acadèmics, gestors, ciutadans i petites 

empreses culturals, on tothom tingui veu i vot. Que funcionarà com a òrgan deliberant, decisor, 

assessor del Regidoria de Cultura i promotor de l’anàlisi i el debat cultural de la ciutat, i com a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
98 Tal com s’està portan a terme avui en dia. 
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òrgan que farà el seguiment de la implementació del pla estratègic99.  A més a més d’impulsar 

l’Agenda 21 de la cultura100. 

Per a portar-ho a terme agafarem l’exemple del Consell de Cultura de Barcelona101, aquest està 

concebut com a instrument d'anàlisi i reflexió de les polítiques culturals locals i de les seves 

accions preeminents, assumint com a marc per al contrast la permanent avaluació, 

actualització i posada al dia del Pla estratègic del sector cultural. El seu objectiu central és la 

vocació de promoure pensament estratègic entre els agents culturals barcelonins, per fer front 

als reptes d'un entorn econòmic i cultural globalitzat, desenvolupant l’Agenda 21 de la cultura. 

Igualment, el Consell ha de reflectir la pluralitat de realitats i sensibilitats que configuren la 

ciutat mitjançant processos i mecanismes participatius. 

En el cas de Vic, el Consell de Cultura estarà format per un representant de cada grup polític, un 

representant de cada equipament cultural, acadèmics i intel·lectuals. A nivell col·lectiu 

(associacions, gremis, col·legis professionals), membres institucionals (Consell Comarcal, 

Universitat de Vic), i membres individuals reconeguts. 

L’objectiu principal és promoure el treball coordinat entre els diversos sectors culturals de la 

ciutat. Alhora que es genera debat i coneixement sobre la cultura i la ciutat. El Consell 

assessorarà l’Ajuntament en matèria cultural, mitjançant dictàmens i anàlisis sobre les 

actuacions municipals portades a terme en l’àmbit cultural, debatent les problemàtiques en 

què es troba i les oportunitats que pot generar un treball en xarxa. La regidoria de Cultura les 

tindrà en compte en la seva condició d’òrgan d’assessorament i de consulta.  

El Consell també serà consultat per l’elaboració del Pla Estratègic de cultura de la ciutat de Vic 

que s’ha de fer responsable de fer-se l’anàlisi i seguiment. A més a més serà l’impulsor de 

l’Agenda 21 de la cultura que Vic hi ha de participar.  

La seva tasca pública es complementarà amb la organització de jornades temàtiques i d’estudi 

de diversos aspectes culturals que s’organitzaran sense periodicitat fixa i que serviran per a 

reflexionar sobre alguna de les qüestions que preocupen la ciutadania i estaran obertes i 

enfocades a ella. També donant a conèixer les seves publicacions divulgatives o d’ajuda a la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
99 Manito, Felix: Cultura i estratègia de ciutat. La centralitat del sector cultural a l’agenda local. Escola d’Administració Pública de 

Catalunya. 
100 Veure Annex Nº12 per saber què és l’Agenda 21 de la cultura. On sí participa la ciutat de Vic és en la Xarxa Transversal. Una xarxa 

d’activitats culturals composta per 14 ciutats mitjanes i no metropolitanes de Catalunya associades sota els següents principis: assumir 

el risc de la producció de noves propostes, especialment en l’àmbit d ela creació i la cultura contemporànies, treballar des del 

convenciment que tot el territori és igulment generador i receptor de propostes en el terreny de la creació, i compartir la necessitat de la 

intervencó de l’administració pública en el reequilibri dels serveis culturals que reben els ciutadans. 
101 http://www.bcn.es/plaestrategicdecultura/catala/index.html 
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investigació. El Consell de Cultura desenvoluparà, en el fons, funcions d'observatori de les 

dinàmiques culturals urbanes i de la diversitat cultural, del que en generarà estudis i recerca, 

assajant indicadors, analitzant bones pràctiques i promovent l'intercanvi i el treball en xarxa 

amb altres iniciatives similars.  

Un bon camí per saber cap on anem i on van els gustos dels ciutadans, perquè el Consell de 

Cultura no deixa de ser res més que un consell ciutadà entorn de la cultura. Si volem una 

cultura ciutadana participativa, cal establir un diàleg participatiu amb els principals agents 

culturals de la ciutat amb la finalitat d’assolir un pla comú en matèria cultural. Alhora que és 

una nova fórmula que permet mantenir la política cultural i de les arts, més o menys al marge 

de les conjuntures polítiques. 

 

Òrgans de govern del consell: 

 

 

 

President: El president el nomenarà l’alcalde i en aquest nostre cas serà el regidor del 

Regidoria de Cultura ciutadana qui encapçalarà el Consell Cultural. La seva funció serà presidir 

totes les sessions del pla i utilitzar el seu vot de qualitat en cas d’empat.  

Ple: És l’òrgan de màxima representació del Consell Cultural. Podrà funcionar amb l’assistència 

d’un terç del seu nombre legal de membres, amb presidència i secretaria. Estarà integrat pel 

president, amb veu i vot, un representant de cada grup polític, amb veu i vot, un representant 

del Pla de Lectura Pública, amb veu i vot, 15 representants d’entitat culturals, inscrites al fitxer 

general d’entitats ciutadanes, amb veu i vot, elegides pel consell de ciutat. Un representant de 

l’ACVic, dos representants de la Fundació L’Atlàntida (teatre i música), un representant de la 

Fundació Educació i Art, un representant de La Central, un representant de l’Institut del Teatre, 

un representant d’IMPEVIC, el director del MMVV, un representant de la Uvic, un representant 

de l’Arxiu Comarcal i Municipal, un representant de les biblioteques, un representant del Museu 

de l’Art de la Pell, un representant del Museu Episcopal, un representant de l’Arxiu i la 

biblioteca Episcopal, un representant del consell escolar i un representant dels centres cívics. 

Més cinc persones de reconeguda vàlua amb veu i vot, seleccionades per entitats (acadèmics, 

llibreters, dissenyadors, programadors, gestors). Dos tècnics municipals, amb veu però sense 

 
President 
	  

 
Ple 

 
Comissió de 
govern 
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vot (un tècnic de cultura i un altre a escollir). Igual que la secretària amb veu i sense vot. Cada 

quatre anys es renovarà el 50% dels seus representants, encara que no canviï el govern ja que 

del que es tracta és que funcioni amb independència de les conjuntures polítiques. Es podrà 

cessar algú abans, degut a absències injustificades. 

La seva funció serà la d’assolir objectius del consell, aprovar el pla de treball i l’informe anual, 

elaborar reglamentació pel seu funcionament. 

Comitè executiu: Òrgan encarregat de vetllar per l’impuls i bon funcionament del Consell. 

Estarà integrat pel gerent de la Regidoria de Cultura amb els ciutadans i cinc persones del món 

cultural (acadèmics, intel·lectuals, gestors, representants d’entitats que han quedat fora...) 

nomenades pel president a proposta del ple. La comissió serà l’encarregada de proposar la 

destinació de les subvencions de suport a la creació artística, i proposar a presidències les 

diverses persones que han de formar part dels diversos jurats dels premis i beques de la ciutat. 

La secretària tècnica aixecarà acte del ple i comitè executiu i donarà el suport necessari pel bon 

funcionament del Consell de Cultura. El ple com a mínim haurà de fer tres sessions ordinàries 

l’any (una per trimestre escolar, sense comptar l’estiu). Els membres del consell podran 

proposar punts a l’ordre del dia, per tal de debatre en el ple. Els acords s’adoptaran per majoria 

de les persones assistents. El comitè executiu es reunirà un cop al mes de manera ordinària.  

En ambdós casos i per aconseguir un efecte obert i transversal, podran assistir amb veu però 

sense vot, persones o entitats relacionades amb el tema a tractar. A petició de presidència o a 

petició pròpia esperant la resposta de presidència. 

Òrgans informatius i de treball distribuïts per temàtica: 

• Comissió de les Arts i per a la creació artística (binomi cultura-educació) 

• Comissió per la preservació del Patrimoni cultural 

• Comissió de Participació 

· Comissió per el treball en xarxa més enllà de Vic.   

En aquesta comissió es convidaran altres 5 persones d’àmbit cultural a nivell comarcal i/o 

nacional que tindran veu i vot en aquesta comissió, però que no podran assistir al ple. Seran 

persones reconegudes amb un màxim de permanència de dos anys. Aquesta comissió ha de 

servir per establir lligams en xarxa més enllà de la pròpia ciutat, però al no formar part de la 

ciutat no se’ls convidarà a participar a la sessió plenària, només en una comissió explícitament 

creada per aquest fi. 
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Les comissions se centraran en temes concrets de debat i redactaran informes. Es reuniran, en 

un inici, dos cops al mes. Els membres de cada comissió podran assistir a les dels altres àmbits 

amb veu, però sense vot. A més, existiran les comissions temporals que es crearan per a fins 

concrets i s’extingiran quan s’hagi acabat el treball encomanat. 

 

Pressupost  

En els temps que ens movem comencen a generalitzar-se la cerca de recursos aliens, la 

col·laboració entre el sector públic i el privat en la gestió i obtenció de fons. Si ens fixem en la 

regidoria de cultura de Vic, però, veiem que tot i fer un pas en aquest sentit ja que la majoria 

d’equipaments culturals estan gestionats a través de convenis amb l’Ajuntament i ara han tret 

a concurs la gestió del Centre d’Arts Escèniques d’Osona: L’Atlàntida, la totalitat tenen part de 

finançament públic. Tot i les primeres temptatives de descentralització en mans externes, 

Fundacions o Associacions, el pes públic és important. Hi ha un fort intervencionisme per part 

de l’Ajuntament. 
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Tot i donar-se la gestió a una Fundació Privada, l’ajuntament hi aporta la meitat de diners que 

fins ara anaven destinats a la regidoria de Cultura, fins i tot una mica més que els que es 

destinaven a l’Institut Municipal de Cultura. Així, ens trobem que tot i donar-ne la gestió a una 

Fundació privada, l’Ajuntament hi té una estreta vinculació econòmica aportant-hi una 

important quantitat de recursos econòmics que va en detriment de la descentralització cultural 

de la ciutat i del que es creu en un inici amb la decisió de la cessió de serveis.  

El que fins ara es destinava econòmicament a l’IMAC, que organitzava i coordinava l’activitat 

cultural i lúdica de la ciutat, dinamitzava els equipaments culturals de titularitat municipal i, 

mitjançant els acords que l’Ajuntament tenia amb algunes entitats, la programació d’altres 

equipaments ciutadans, ara passa a destinar-se en un únic equipament de la ciutat que s’ha 

posat en funcionament aquest darrer mes d’abril del 2010 amb una inauguració de luxe que es 

va allargar deu dies. El que per decisió política es vol que esdevingui referència cultural a nivell 

municipal i comarcal, apagarà la llum i la dinàmica dels altres equipaments si no s’hi destinen 

prous recursos. Ja que tots els esforços econòmics que es destinen a L’Altlàntida porten com a 

contrapartida una retallada brutal pel que fa al pressupost de la regidoria de cultura. La nostra 

proposta ja hem dit que passa per la descentralització, lluny dels equipaments estrella. 

Centres de proximitat al costat i per als ciutadans.  

Creiem que els diners que en un inici s’han destinat a la Fundació s’haurien de reduir 

dràsticament i aquesta aconseguir ampliar el pressupost estimulant la participació privada 

(mecenes). O almenys tenir-ho en compte per l’any que ve. 

La nostra aposta passa per incrementar el finançament de la regidoria de cultura que a dia 

d’avui només s’emporta el 16,12% del pressupost destinat a l’Àrea d’Educació (sense tenir en 

compte els diners destinats a personal) i equiparar-lo progressivament als nivells de despesa 

en política cultural d’altres ciutats mitjanes a nivell català, ja ni tan sols parlem a nivell 

europeu. En cada cas analitzat hem tingut en compte les seves característiques pròpies 

portant a terme una comparativa per càpita. 

Així, ciutats com Granollers, Manresa i Vilanova i la Geltrú superen llargament el pressupost 

que Vic destina a cultura. Granollers en l’Àrea d’Educació destina 27.800.000 euros, un 82% 

més que la ciutat de Vic. Si tenim en compte la despesa per càpita augmenta un 73,5% ja que la 

ciutat de Granollers destina 450,30€ per habitant en l’àrea d’educació, mentre que Vic en 

destina 121,39€. Si ens fixem amb Manresa, destina a cultura 3.500.600 euros en detriment 

dels 635.000 euros de la ciutat de Vic, a comparativa per càpita surt que Manresa destina 47,76 

€ per habitant a cultura, mentre que a Vic és de 13,74€, un 70% més. I acabem amb  Vilanova i la 
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Geltrú que sense comptar els sous, destina a cultura 2.082.443 € que per habitant representa 

31,6€, un 56,5% més que l’ajuntament de Vic.  

 

 
 

 
Granollers 

 
Vic 

 
Variació % 

 
Àrea educació 

 
27.800.000 
 

 
4.836.489 

 

 
Per càpita 

 
458,30 (100%) 
 

 
121,39 (26,5%) 

 
+ 73,5% 

  
Manresa  
 

 
Vic 

 

 
Cultura 

 

3.503.647 635.000 
 

 
Per càpita 

 
45,76 (100%) 
 

 
13,74 (30%) 

 
+ 70% 
 

  
Vilanova i la Geltrú 
 

 
Vic 

 
Variació % 

 
Cultura  

 
2.082.443 (sense sous) 
 

635.000 

 

 
Per càpita 

 
31,6 (100%) 
 

 
13,74 (43,5%) 

 
+ 56,5% 

Font: Per més informació a la Taula 1 de l’Annex. 

 

Incidint en el pressupost de la regidoria de cultura de l’Ajuntament de Vic i tenint en compte la 

nostra proposta tenim, per una banda, el pressupost per assumir el cost vertical de la 

organització, referent al desplegament i implementació de polítiques, i el pressupost de la 

transversalitat, un pressupost de cost organitzatiu i operatiu (gestió), però sobretot un cost en 

la pèrdua de llibertat per l’increment de la visibilitat i gestió horitzontal. Ja que es tracta d’un 

híbrid entre un i altre perquè realment funcioni, nosaltres també plantejarem el pressupost 

conjuntament. 

Per portar a terme la nostra estratègia proposem un augment (a partir la mateixa administració 

i amb patrocinis externs) i una reestructuració de l’assignació dels recursos. Essent conscients 

que ens trobem en moments difícils econòmicament. En qualsevol cas, s’ha de vèncer la 

temptació de reduir els pressupostos culturals i estimular que la cultura, com l’educació o la 

investigació, és una inversió de futur amb un alt valor afegit. 

Primer, partirem dels diners que fins ara es donaven a l’IMAC i seran els mateixos que 

destinarem a la Fundació (en aquest primer any a l’espera que sigui ella mateixa qui pugui 
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autofinançar-se depenent el mínim possible de l’administració pública). Tindrem en compte, 

però, que L’Atlàntida s’ha posat en funcionament el mes d’abril pel que li restarem els tres 

mesos en què no ha pogut programar cap espectacle, o sigui que li donem 506.660 euros, 

193.340 euros que passen a la regidoria de cultura. Per tant, partirem d’un pressupost de 

cultura de 828.340 euros. A més de l’estat d’ingressos que fins el 2009 tenia l’IMAC i que amb la 

seva desaparició creiem entendre que han de passar a cultura. 

 

ESTAT D’INGRESSOS 2010 

TAXES I ALTRES INGRESSOS 173.000,00 

Ingressos de taquilla dels actes 15.000,00* 

Ingressos Consorci Museu 34.000,00 

Ingressos Biblioteca Joan Triadú 1.000,00 

Ingressos Cursos Centres cívics 150.000,00* 

        Ingressos publicitat pàgina web 1.000,00* 

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 873.340,00 

      Aportació Ajuntament 828.340,00* 

      Aportacions Generalitat 25.000,00 

      Aportacions Diputació 5.000,00 

      Altres aportacions 15.000,00 

INGRESSOS PATRIMONIALS 20.000,00 

      Interessos bancaris 20.000,00 

TOTAL 1.066.340,00€  

 * Càlculs elaborats per fer el projecte, per tant inexactes, i amb dificultat d’accedir a la informació real. Els altres són 

reals trets del pressupost de l’IMAC del 2009. Si tenim en compte que es fan prop de 300 cursos diferents a l’any en els 

centres cívics i que hi passen unes 7.500 persones pagant 20 euros per curs, és provable que s’arribin a fer 150.000 

euros bruts anuals. Sobre els ingressos de taquilla, es desglossen a l’annex Taula 3.  
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ESTAT DE DESPESES:  

Partirem de les partides pressupostàries actuals de l’Ajuntament de Vic, alhora que hi afegirem partides 

inexistents que creiem necessàries pel correcta desenvolupament de la nostra proposta: 

Activitats culturals 309.965,00 

-‐ Programació activitats culturals 130.300,00102 

-‐ Festes103 94.740,00 

-‐ Centres cívics 50.000,00 

-‐ Biblioteca 34.925,00104 

Comunicació externa: Creació pàgina web, publicacions i 

difusió 

 

30.000,00105 

Subvencions a entitats 48.000,00106 

Beques i premis 30.000,00107 

Convenis i contractes programa 70.000,00 

Aportació Fundació Embat Cultural108 

Manteniment serveis generals 

Aportació Centre d’Art H. Associació per a les arts 

30.000,00 

20.000,00 

210.000, 00 

Patrimoni Cultural: Xarxa Museu109 40.000,00 

Comunicació interna: comissions, intranet 35.000,00110  

Promoció cultural 80.000,00 

Normalització lingüística 70.000,00 

Participació: Consell Cultura 150.000,00 

TOTAL                                                                                                                 1.122.965,00 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
102 Desglossat a l’Annex nº 12. 
103 Si tenim en compte les xifres d’aquests darrers anys veiem que en festes s’ha anat reduint el pressupost any rere any. Mentre el 2007 
se li destinaven 132.500 euros, el 2008 van passar a ser 113.000 i el 2009 només 94.740 euros. Xifra que mantenim aquest any. 
104 Entre activitats i difusió i publicacions. 
105 Tenint en compte que fins a dia d’avui la partida de difusió i publicacions de l’IMAC estava als 21.500 euros i que els espectacles en 

63.500 euros, rebaixem la partida perquè ara principalment les activitats de difusió es portaran a terme a partir de la Fundació Atlàntida. 

El que sí hi hem de contemplar és la creació d’una pàgina web. 
106 Aquesta partida l’incrementem moderadament (ara se situa als 35.000 euros) precisament per donar coherència al nostre objectiu i 

línia estratègica. 
107 Desglossat a continuació junt amb les activitats. 
108 En aquest cas he tingut en compte el pressupost del 2009 ja que aquest 2010 se li ha retallat. Pel bon funcionament i per les activitats 

que ha engegat crec convenient apostar pel manteniment del pressupost del 2009. 
109 Partida nova que creiem d’important rellevància per tirar endavant amb èxit la xarxa a partir del museu de la ciutat. 
110 Entenem que totes les activitats necessiten la seva part de comunicació, promoció cultural i participació ciutadana. Àrees 

 transversals que posem en el pressupost sense acabar-les de desglossar. La normalització lingüística, sense especificar-la,  

també la trobem no només en les diverses activitats, sinó en tot el regidoria de cultura. D’altra banda, la comunicació interna és 

 la que s’utilitzarà per l’intranet entre professionals, taules sectorials de funcionament, etc. Igualment la despesa en  

desplaçaments, dietes i informes del Consell de Cultura també forma part d’aquesta part més transversal del pressupost. 
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Personal  

Actualment l’Ajuntament de Vic destina 547.214 euros al personal que treballa dins la regidoria 

de cultura. Al no tenir accés al conveni del personal laboral de l’Ajuntament de Vic, hem utilitzat 

les retribucions del personal laboral segons el VI Conveni111 de la Generalitat de Catalunya, 

utilitzant el total de la retribució base112. El que proposem és una estructura nova i innovadora, i 

que donaria feina a més d’impulsar una nova manera de treballar.  

També hem de tenir en compte que el primer any s’assentarien les bases de la proposta, que en 

cap cas podria funcionar a ple rendiment perquè som conscients que si es vol aconseguir, la 

transveralitat és un treball lent i que ha d’anar calant mica en mica a l’organigrama perquè 

aquest s’acabi convertint en essència d’ell mateix. Tant important és un bon professional com 

les activitats que s’acabin portant a terme, la primera porta a que l’activitat sigui o no un èxit. 

Per tant, és de cabdal importància la posada en marxa d’una estructura de recursos humans 

dins el regidoria de cultura amb els ciutadans. 

Gerent transversal A1: 29.976,12 € amb complement de cap:10.332,96 €:              40.309,08 € anuals 

Periodista a jornada completa A1:                                                                                              29.976,12 € anuals 

Tècnic de cultura A1:                                                                                                                        29.976,12 € anuals 

Tècnic de cultura A1:                                                                                                                        29.976,12 € anuals 

Tècnic de cultura A1:                                                                                                                        29.976,12 € anuals 

Administrativa C1:                                                                                                                             21.421,74 € anuals 

Auxiliar administrativa C2:                                                                                                             19.666,14 € anuals 

Auxiliar administrativa C2:                                                                                                             19.666,14 € anuals  

(dues a mitja jornada) 

Auxiliar administrativa C2 adscrita a l’Institut del Teatre:                                                19.666,14 € anuals 

Oficial de tramoia C1:                                                                                                                       21.421,74€ anuals 

Oficial de manteniment C1:                                                                                                           21.421,74 € anuals 

5 agents cívics C2:                                                                                                                               98.330,7 € anuals 

Biblioteca, l’Ajuntament paga el sou de 5 auxiliars administratius C2:                          98.330,7 € anuals 

I d’1 subaltern E1:                                                                                                                              16.703,78 € anuals 

Total personal de la regidoria:                                                                                                  496.842,38 € anuals 

 

La Seguretat social pujaria 152.282,2 €, però no la posem en el quadre anterior ja que  va en una 
altra partida del pressupost municipal, Cap. I. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
111http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio%20Publica/Documents/Empleats%20publics/Retribucions/Arxius/Taules%20salar

ials%202009.pdf (conveni personal laboral). 
112 Són dades de l’any 2009 que equivalen a una congelació del sou pel 2010, que no representa la retallada del 5%, sinó del 3% (tenint en 

compte que cada any el sou base pujava un 3%). 

 



	   142	  

 

Si el comparem amb el pressupost real: 

 REAL PROPOSTA Diferència 
CULTURA 635.000 1.122.965,00 + 537.965 € 
PERSONAL 547.214 (+ 167.730€ 

SS a part) 
496.842,38* 
(+152.282,2€ SS a 
part) 

- 50.371,62€ 

Despeses Total:  1.182.214€  1.619.807,38 €  +487.593,38€  
Ingressos  1.066.340,00 €   
TOTAL  -   553.467,38 €   

* En realitat la plantilla ha augmentat en 5 persones però no repercuteix degut a que només s’ha tingut en compte les 
retribucions del sou base més un complement de càrrec de gerent, sense tenir en compte retribucions 
complementàries. 

 

Veiem doncs que ens falten recursos econòmics per portar a terme el nostre projecte. En total 
553.467,38 euros.  

Una opció és dir que aquesta proposta no es pot portar a terme, i l’altra opció és anar a buscar 

finançament per diverses vies: 

-‐ Augmentar el pressupost de cultura de cara el 2011 

-‐ Reduir el pressupost que es destina a L’Atlàntida 

-‐ Entrar en contacte amb l’empresa privada: espònsors, mecenes, patrocinis 

-‐ Eliminar activitats 

-‐ Eliminar personal 

-‐ Potenciar el voluntariat 

Tenint en compte els temps que corren el voluntariat pot ser una bona opció per portar a terme 

moltes activitats culturals, però sobretot la nostra opció passa per entrar en contacte amb el 

sector privat. A partir de convenis, programes i projectes que engresquin a un sector potent i 

fins ara més aviat a la rereguarda de la cultura. Hem de tenir present que si la Damm, per 

exemple, aporta 75.000 euros pel MMVV, es poden trobar altres empreses o fundacions que 

financin esdeveniments culturals. D’una banda poden tenir tractament fiscal favorable, i de 

l’altre participar en cultura genera una millora d’imatge. A la ciutat de Vic i a la comarca hi ha 

empreses importants que potser l’únic que cal és anar-hi a picar la porta amb un pla estratègic 

al darrera, amb un projecte. El que està clar és que els temps canvien i hem d’evolucionar de 

costat si no ens volem quedar enrere. 
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CONCLUSIONS 

El nou model de gestió cultural de la ciutat de Vic posa la regidoria de cultura en el mapa de 

l’administració. I com a valor afegit, compta amb la participació de tots els agents implicats a 

nivell cultural, a partir d’un treball transversal i en xarxa. Per a fer-ho possible cal una 

estructura de recursos des de la regidoria de cultura, amb una visió integral i integradora. I 

tenint clar que treballen per una missió conjunta que és cohesió social i participació ciutadana, 

per fer una ciutat més ciutadana. La cultura sens dubte hi juga un paper cabdal. 

 

La cultura s’està convertint cada vegada més en un factor de regeneració urbana, si no de 

competència entre ciutats que veuen en la recuperació del patrimoni històric i en la dotació 

d’equipaments culturals una manera d’atraure visitants i també residents. Però és important 

adonar-se que per atraure visitants és imprescindible que els ciutadans residents estiguin 

contents de ser d’on són. Que trobin el que necessiten a la seva ciutat, sense haver-ne 

d’emigrar. Que s’aculli als nouvinguts amb igualtat de condicions. Que s’aconsegueixi una 

imatge amable internament i es projecti exteriorment. 

Cal dissenyar les polítiques culturals pensant en totes les persones, intentant pal·liar les 

desigualtats entre consum i producció, accentuant les relacions entre cultura i educació, 

recolzant els grups culturals locals, potenciant els artistes de la ciutat, perquè la gent sigui 

profeta de la seva terra, equilibrar la relació entre centre i perifèria, estimular la participació 

ciutadana. Per això calen accions públiques de promoció a l’associacionisme, subvencions, 

convenis o concerts econòmics per a una activitat temporal, beques i concursos, cessió 

d’espais a entitats i artistes, i mitjans amb condicions.  

Es tracta, doncs, de posar la cultura al servei dels ciutadans i que siguin ells mateixos qui la 

construeixin i la gaudeixin. Que passin de consumidors passius a agents actius. Per a fer-ho 

possible hem creat un Consell de cultura amb veu i vot. També cal una estructura de recursos a 

la regidoria de cultura, incorporant un treball transversal. I fer que la cultura compti més en una 

ciutat amb tant de potencial cultural com Vic. 
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Una altra línia passa per donar un aire de modernitat a una ciutat tradicionalment vista com a 

tancada. Això passa per a una bona formació cultural, amb l’Escola de Música, l’Escola d’Art, 

l’Escola de Dibuix o l’Institut del Teatre per tal de potenciar i facilitar la creació. A banda de 

comptar amb recursos i equipaments per tal de plasmar aquesta creativitat. 

 

L’objectiu és fer de la ciutat de Vic una ciutat cultural. Que es respiri cultura en tots els seus 

carrers, en les seves places. I aprofitant tot el que tenim creiem convenient repartir i 

descentralitzar la cultura. Fer que el terme de districte cultural englobi tota la ciutat. 

Aconseguint així regenerar zones fins ara més vulnerables. 

 

És possible fer una cultura amb i pels ciutadans. Però cal lideratge polític perquè arribi a bon 

port. Així com tota una estructura de recursos humans professionals. 

Els recursos econòmics són importants, però hi ha diverses línies per aconseguir-los o, el més 

important, una reestructuració d’aquests. El que ens hem de creure entre tots és de la 

importància que té la cultura per els ciutadans i a partir d’aquí tot serà més senzill. El més 

important és que existeixi una visió a mig llarg termini. Només tenint clar el  nostre nord 

podrem treballar en la bona direcció, o si més no reencaminar-la. 

 

El nostre nord passa per aconseguir una cultura amb i pels ciutadans, tenint la cohesió social i 

la participació com a màxims objectius i alhora aliats per aconseguir-ho. 
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ANNEX 
 
 
 
1.  Natura a Vic: A Vic tenim un clima de tipus mediterrani subhumit, amb el règim anual de 

precipitacions d’uns 768 mm. I la presència de boires persistents.  

Com a conseqüència de la inversió tèrmica que pateix la Plana de Vic, justificada per les particulars 

característiques del relleu que l’encaixa format per turons testimoni, ens trobem amb què el domini de 

vegetació que la caracteritza és la roureda, quan en condicions normals hi hauríem de trobar un alzinar 

muntanyenc, i en realitat el trobem a alçades superiors. La inversió tèrmica comporta una inversió de la 

vegetació. La vegetació vigatana, doncs, es relaciona sobretot amb la de les terres meridionals de l’Europa 

mitjana definides amb l’adjectiu de submediterrànies. 

La roureda de roure martinenc és el que conforma la denominada vegetació potencial de la plana de Vic, 

actualment substituïda en gran part per conreus i àrees urbanes. Es fonamenta amb la pastura seca i els 

camps de conreu. 

Les rouredes que resten situades en zones planes no poden ser anomenades boscos, sinó boscanys, i cal 

considerar-les com a restes d’un antic bosc que han quedat isolades al sí d’una àrea conreada. Els camps 

de conreu s’estenen per un 66,46% de la superfície del terme municipal. Constituïts sobretot per farratges 

i cereals de secà. 

La superfície del municipi de Vic catalogada com a forestal és molt reduïda, de 3.029 ha de la superfície 

total, 329 ha corresponen a superfície forestal (un 14,10%), substituït pel pas dels anys per conreus i 

darrerament ocupat per àrees urbanes i industrials i infraestructures de transport). La totalitat de la 

superfície forestal de Vic és de titularitat privada. No existeix cap finca amb un pla tècnic de gestió. 

Els prats i les brolles suposen un 2,27% de la superfície del terme. Hi ha una important diversitat de 

fauna, amb 316 espècies de vertebrats observades. I la presència d’aqüífers poc profunds, condicionats 

per la pluviometria. Per últim destacar la xarxa fluvial pertanyen a la conca del Gurri, que alhora forma 

part de la conca del riu Ter. El Gurri i el Meder són els principals cursos que travessen el municipi. 

 
 
2.  Informació transport:  Tot i que el nombre d’usuaris/àries de tren augmenta any rere any, cada 

vegada s’utilitza més el transport amb autobusos; així, per exemple, durant el 2004 la línia de Vic - 

Granollers - Barcelona registrava 145.000 desplaçaments, mentre que el 2005 aquesta mateixa xifra se 

situava a 245.000, un increment del 68%, i amb tren aquest increment fou del 3,9%. Les condicions en què 

està el ferrocarril fa que cada vegada més els transports siguin per carretera, per aquest motiu hi ha 

empreses privades que han augmentat l’oferta de transport cap a Girona i Barcelona. La línia d’autobús 

que uneix Vic amb Barcelona disposa del sistema tarifari integrat dels serveis metropolitans de Barcelona. 

També cal destacar el servei d’autobusos interurbà que uneix diferents punts de la ciutat i hi ha diverses 

línies que acosten els barris al centre de la ciutat. També hi ha el servei bicivic però que no té gaire bona 

acollida. La gent de les comarques interiors està molt acostumada a agafar el cotxe per a qualsevol cosa, 

causa de la manca de serveis de transport que hi ha hagut fins al dia d’avui. El mitjà més habitual segueix 

essent el vehicle privat. 

Respecte al Parc de vehicles, al 2007 hi havia 68,7 turismes, 7,9 motocicletes, 19,3 camions i furgonetes, 

0,6 tractors industrials i 3,6 autobusos d’un total de 26.642 vehicles. Per tant disposa d’una gran dotació 
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automobilística, donada per les característiques de la zona. Molta mobilitat entre municipis i poca 

freqüència de transport públic. 

També cal tenir present que la gran majoria de carreteres que hi ha a la comarca són secundàries, 

estretes i perilloses, que han tingut poques millores des que es van construir i que suporten força trànsit. I 

molt concorregudes ja que hi ha un important flux de mobilitat quotidiana de tipus laboral cap a la ciutat 

de Vic, d’altra banda també per l’atracció que la ciutat exerceix sobre els àmbits comarcal i extracomarcal 

en termes d’oferta comercial i de serveis, inclosos els serveis culturals i de lleure. 

A més a més, hi ha moltes dificultats per accedir a determinats polígons industrials amb transport públic, 

ja que el nombre de zones industrials i la seva dispersió fa molt difícil la viabilitat d’un transport col·lectiu. 

En els darrers anys hi ha hagut iniciatives privades en aquest sentit i tampoc sembla que hagin funcionat 

molt; en alguns casos es creu que és pels horaris que s’han ofert que juntament amb les característiques 

de poca flexibilitat horària per part de les empreses fa que no siguin compatibles. En alguns casos, i 

especialment persones estrangeres, la bicicleta substitueix el transport públic. 

 

3.  Informació econòmica: Si tenim en compte les dades segons el sexe veiem que a Vic, la mitjana 

d’aturats en aquest segon trimestre de 2009, se situa en 1.795 homes, i a les dones és de 1.399. aquestes 

xifres representen una taxa d’atur dels homes (15,58%) lleugerament inferior a les dones (15,92%). La taxa 

d’atur dels homes és superior a la taxa d’atur d’Osona (12,39%) i també a la de Catalunya (11,95%). Si 

mirem el mateix període de l’any anterior, veiem que hi ha una variació molt significativa (91,20%) en els 

homes, i en canvi, en les dones aquesta variació ha estat molt més moderada tot i que a l’alça (43,29%). 

Si tenim en compte el tram d’edat que registre més nombre d’aturats en el pacte d’Osona Centre (en el 

que s’inclou Vic) és de 25 a 44 anys (10.134 persones), després el segueix els de 45 i més (7.585 persones). 

El pes de l’atur a Osona Centre entre les persones de 25 a 44 anys és el més elevat (51,11%). A la comarca 

d’Osona, les persones entre 25 i 44 anys és la que presenta un major pes (49,22%), el mateix passa a 

Catalunya (54,32%). 

El sector que ha estat més afectat aquest segon trimestre del 2009 ha estat el de “Serveis” és el que 

presenta amb un 51,04% el nombre major d’aturats, amb una mitja de 1.630 persones. El segueix el sector 

de “Indústria” amb un 26,14% d’aturats, això representa una mitjana de 835 persones. Finalment podem 

observar el sector “Construcció” amb un 15,60% i “Agricultura” que té un pes relativament petit (1,61%). 

Si ens fixem en dades d’anys anteriors, concretament del 2008 i del 2007, podem veure-hi clarament la 

crisi del totxo. El 2008 el sector més afectat va ser la indústria (amb el 42,08% del pes sobre el total) 

seguit dels serveis (amb el 40,15% del pes sobre el total), però si tenim en compte la variació interanual 

(amb el 2007) el sector que va patir una davallada més forta en un any va ser com no el sector de la 

construcció que va caure un 98,52%, ratllant el 100%. 

Si tenim en compte l’atur registrat per estrangers. Durant el segon trimestre de 2009 hi ha hagut una 

mitjana de 1.308 persones aturades estrangeres. Aquesta xifra representa un 40,94% sobre l’atur total, un 

percentatge superior al que experimenta Osona (24,14%) i Catalunya (20,81%). Si comparem les dades 

amb el trimestre anterior, podem observar una augment (12,09%) en l’atur d’estrangers. Aquesta dada és 

similar al que ha passat a Osona (12,05%) i superior respecte Catalunya (4,10%). 

Evolució del producte interior brut Si agafem dades de Catalunya veiem una evolució clarament a la baixa 

durant els dos primers trimestres del 2009, amb taxes cada cop més negatives per a totes les seves 
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components, tant pel costat de l’oferta com pel de la demanda. Aquestes dades porten a que les 

previsions de creixement pel conjunt de l’any 2009 estiguin al voltant del -4,0%. De cara l’any 2010, les 

previsions apunten cap a una certa recuperació, encara que en un marc global de creixement negatiu. 

 

4.  Sanitat:  A més, també és bastant diferent a la que es dóna al conjunt de Catalunya, en el que hi 

predominen les places que hi ha en centres d’iniciativa mercantil, i no pública. 

Vic també està treballant en crear un nou equipament que aglutinarà els serveis socials per a la salut 

mental, ara situats en espais provisionals al carrer Sant Pere. Previst ja en el nou planejament urbanístic, 

el centre s’ubicarà en un solar a tocar de l’Hospital General de Vic i de l’edifici d’Osona Salut Mental. Un 

estudi de la mateixa Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona, entitat que el gestionaria, diu que 

hauria de disposar d’uns 1.500 metres quadrats per acollir els recursos de l’Àrea Laboral, el Club Social El 

Pedrís, el Centre de Dia (CADO) i el Servei de Rehabilitació Comunitària. També disposaria d’un pàrquing 

subterrani. (extret notícia 9 nou octubre 2009). 

 

5.  Ensenyament: Si volem tenir dades, ens hem de remuntar al curs acadèmic 2006/07, les últimes que 

ens ofereix Idescat, on hi havia 8.022 alumnes que realitzaven els seus estudis a Vic.  

En aquell moment el nombre d’alumnes que estudiaven en centres concertats era superior al dels que ho 

feien en centres públics. Així hi havia 4.188 alumnes matriculats en centres concertats i 3.834 en centres 

públics. Això es deu a la implementació del model Vic, el passat 1997, que reparteix equitativament els 

alumnes nouvinguts en els diferents centres de la ciutat, independentment de si es tracten de centres 

públics o concertats.  

Els nois i noies que rebien educació primària representaven el 31,9% del total. A continuació se situen els 

que estudiaven ESO que tenien un pes del 26,5%, educació infantil de segon cicle 16,7%, batxillerat 

suposaven el 12% i els d’educació infantil de primer cicle 6,4%. Cicles formatius 6,5%.  

 

 

6 INTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE LA FUNDACIÓ ESTUDIS MUSICALS DE VIC 

La Fundació Estudis Musicals de Vic és una fundació privada, sense afany de lucre, subjecte a la legislació 

de la Generalitat de Catalunya, finançada majoritàriament en l’actualitat per administracions públiques. 

La finalitat d’aquestes instruccions és garantir l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, 

transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació; i també l’adjudicació del contracte a l’oferta 

econòmicament més avantatjosa, sempre que la contractació de la Fundació, considerada aquesta com a 

poder adjudicador que no té caràcter d’Administració Pública, se subjecti a la Llei de Contractes del 

Sector Públic (LCSP). 

Aquests principis es garanteixen mitjançant els procediments de contractació obert, restringit i negociat 

que es preveuen a la citada llei i els quals tenen com a referència les presents instruccions per a 

l’adjudicació dels contractes inclosos en l’àmbit de la seva aplicació. 

Règim jurídic dels contractes i jurisdicció competent 

Els contractes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquestes instruccions tenen la consideració de contractes 

privats, segons el que estableix la LCSP. 

Els efectes i extinció d’aquests contractes resten subjectes al dret privat, sens perjudici del que 
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s’estableix en el contracte o a altra documentació contractual. 

Es podran incloure en aquests contractes tots els pactes, clàusules i condicions que es tinguin per 

convenients, sempre que no siguin contraris a l’interès públic i a l’ordenament públic. Es podran fusionar 

prestacions de diferents contractes en un 

contracte mixt, sempre que hi hagi una vinculació i complementarietat entre elles. 

D’acord amb la llei, i atesa la naturalesa privada dels contractes, la jurisdicció competent per a resoldre 

les controvèrsies que poguessin sorgir és la civil, tant pel que fa a la preparació i adjudicació com en 

relació als efectes i extinció. 

Contingut mínim dels contractes 

Els contractes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquestes instruccions s’hauran de formalitzar, 

necessàriament, per escrit, i hauran d’incloure, excepte pel cas que ja es prevegi en les bases, com a 

mínim, les mencions següents: 

a. La identificació de les parts 

b. L’acreditació de la capacitat dels firmants per subscriure el contracte 

c. La definició de l’objecte del contracte 

d. L’enumeració dels documents que conformen el contracte 

e. El preu del contracte o la manera de determinar-lo, i les condicions de pagament 

f. La durada del contracte o les dates estimades d’inici i finalització. 

g. Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions 

h. Les condicions de pagament 

i. Els supòsits en què procedeixi la resolució. 

j. El deure de confidencialitat del contractista 

Les mencions anteriors es consideraran efectuades quan constin en qualsevol dels documents 

contractuals, incloses les ofertes o acceptacions.  

Condicions econòmiques dels contractes 

Adjudicació directa: fins a 80.000€ 

Procediment negociat: de 80.001€ a 250.000€ 

Procediment obert: de 250.001€ a 5.000.000€ 

Principis de la contractació 

A. Principis de publicitat i concurrència 

1. Publicitat 

Les exigències derivades del principi de publicitat quedaran acomplertes amb la inserció en el perfil del 

contractant de la Fundació (http://www.latlantidavic.cat). 

No obstant això, en les licitacions en què l’òrgan de licitació ho consideri oportú, i amb independència de 

la quantitat del contracte, a més de publicar la licitació en el perfil del contractant, es podrà publicar 

l’anunci de la licitació o de l’adjudicació en el diari oficial que es consideri oportú, així com donar-ne 

publicitat pels mitjans que es consideri pertinents. 

No estaran subjectes a publicitat ni a concurrència els supòsits exclosos a tal efecte a la LCSP. 

2. Concurrència 

S’entendrà per principi de concurrència totes aquelles actuacions per garantir el lliure accés, en aquells 

procediments en què així s’estableixi, de tots aquells candidats capacitats per la correcta realització de 
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l’objecte contractual. 

En els procediments negociats s’entendrà garantit el principi de concurrència amb la petició d’ofertes a 

un mínim de tres candidats, sempre que sigui possible, seleccionats per la Fundació i que estiguin 

plenament capacitats per l’execució del contracte.  

Així mateix, la Fundació, a través de poders atorgats al director general, podrà adjudicar directament a 

qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per 

realitzar la prestació, els contractes, tant d’obres com de serveis i subministraments, de quantia inferior o 

igual a 50.000€ (sense IVA). 

La seva tramitació només necessita l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent, 

així com el pressupost de les obres en els contractes d’aquesta naturalesa. El director general n’haurà de 

donar notícia necessàriament al Patronat en la reunió següent a l’adjudicació. 

B. Principi de transparència 

Als efectes de les presents instruccions, s’entendrà per principi de transparència totes aquelles 

actuacions que la Fundació realitzi amb la finalitat de donar a conèixer la seva contractació i garantir-ne 

el coneixement per part de tercers dels diferents tràmits que integren els procediments de contractació 

subjectes a aquestes instruccions, i en particular dels criteris de selecció i d’adjudicació, així com el 

coneixement per part dels licitadors no adjudicataris dels motius que 

justifiquin la seva exclusió o no adjudicació. 

C. Principi de confidencialitat 

Als efectes de les instruccions, s’entendrà per principi de confidencialitat l’obligació de la Fundació, del 

seu òrgan de contractació, de no divulgar la informació facilitada pels candidats que aquests hagin 

designat com a confidencial. En particular, tindran 

aquest caràcter els secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les ofertes que 

expressament indiqui el licitador. 

No tindrà la consideració de confidencial aquella documentació o informació que la Fundació hagi de fer 

pública per garantir els principis regulats a les instruccions. 

Els contractistes hauran de respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la qual tinguin 

accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui a les Bases o en el contracte, que així li indiqui la 

Fundació o que, per la seva naturalesa, hagi de ser tractada com a tal. Aquests deure de confidencialitat 

es mantindrà durant un termini mínim de cinc anys, tret que a les Bases o al contracte s’estableixi un 

termini superior. 

D. Principi d’igualtat i no discriminació 

Els procediments de contractació hauran de garantir la igualtat de tractament de tots els licitadors i la no 

discriminació, per cap causa; no es podrà realitzar cap actuació que tingui per finalitat afavorir uns 

licitadors o perjudicar-ne d’altres. 

Quan es faci referència a productes de marques, patents, tipus, fabricació, procedència o determinats 

procediments especials hi haurà de constar obligatòriament la frase «o equivalent» o bé «o similar». 

Òrgan de contractació 

El president del Patronat, o persona en qui delegui 

El director general de la Fundació 

La cap d’Administració, que actuarà com a secretària 
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També en podran formar part quan es cregui convenient, segons la naturalesa del contracte: la directora 

de l’Escola de Música, el cap de manteniment, el cap tècnic o 

la cap de logística. 

 

7.  Recursos humans: Ja hem dit que el departament de cultura està encapçalat pel regidor de cultura que 

és Xavier Solà, seguidament hi havia el gerent, Ramon Ferrer, amb contracte laboral. 

D’ell penjaven els tramoies, el servei administratiu i la tècnica de programació. 

Els dos tramoies consisteixen en el tècnic de so i el tècnic de llum. Després hi havia dues persones en els 

serveis auxiliars administratives amb contracte de funcionaris, i un tècnic de programació amb contracte 

laboral. (Per saber-ne més dels diversos tipus de contracte113). 

Tasques 

Una de les auxiliars administratives amb contracte fix tenia la tasca de control pressupostari de l’IMAC i 

del departament de cultura. Comptabilitzar factures. Fer resolucions de pagament, tramitació de 

subvencions i convenis amb entitats. Contractació de subministraments i serveis. Gestió de les 

subvencions que demana l’IMAC i el departament de cultura a la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 

Barcelona. Suport a nivell administratiu a centres cívics i barris. Assistència als actes programats per 

l’IMAC, tant a programació estable com a festes i actes commemoratius. Supervisió de les tasques 

encomanades al personal del pla d’ocupació. Relació amb altres departaments, tals com alcaldia, 

tresoreria i intervenció. 

L’altra auxiliar administrativa, feia el control de taquilles. Feia les resolucions de contractació i contractes 

dels espectacles organitzats per l’IMAC. Contractació de la logística necessària per les diferents activitats 

de l’IMAC, com poden ser escenaris, equips de so, transport, entre d’altres. Preparació de pressupostos 

de les activitats programades i contacte amb les diferents empreses subministradores. Relació amb 

altres departaments o entitats, com poden ser governació, guàrdia urbana, CESPA, Minsvic, entre d’altres. 

Control agenda de gerència. Preparació de les juntes de l’IMAC. Organització i desenvolupament de les 

diferents activitats organitzades. 

L’auxiliar administrativa que físicament està ubicada a l’Institut del Teatre fa tasques administratives de 

l’Institut del Teatre. Inscripció d’alumnes, tramitació de factures, etc. qualsevol tasca relacionada amb 

l’Institut del Teatre i el seu funcionament. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
113  Tipus de contracte 
Personal amb contracte fix: 
El gerent era un càrrec de confiança amb contracte laboral, a càrrec de Ramon Ferrer Gràcia, que ara passarà a 
gestionar la programació del complex Atlàntida. En l’apartat administrativa tenien Meritxell Llopart Rius que 
actualment està en excedència i no hi ha ningú al seu lloc. Com a auxiliars administratives hi ha Marta Vila Comas i 
Rosa Castillo Martínez que treballaven directament a l’IMAC, d’altra banda Carolina Buitrago Hernández està a l’Institut 
del Teatre i Carme Vives Serra actualment està cedida en un altre Departament de l’Ajuntament. 
Com a oficial de tramoia tenim Josep Barcons Puigdomènech. Oficial de manteniment és Joan Montero Viñuela. I 
l ’operari tramoista Ramon Ferrer Ripoll 
Personal amb contracte temporal: 
Tècnica d’acció sociocultural: Marta Crespi Francolí, que junt amb Ramon Ferrer s’encarregarà de la programació 
de l’Atlàntida. I el director de programació infantil, Manel Ricart Rial que continuarà amb la seva tasca, però que 
dependrà directament de cultura.  
Personal en pla d’ocupació 
Fins el 22 de juny del 2009 tenien una tècnica de gestió, recepció i informació i quatre auxiliars administratives. Com 
que la idea és tancar l’IMAC d’ençà d’aquesta data ja no s’ha contractat ningú més. 
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L’oficial de tramoia: coordina muntatges i desmuntatges de les activitats de l’IMAC i el departament de 

cultura, així com el desenvolupament tècnic dels mateixos. Coordina l’equip humà per les tasques de 

muntatge i preparació dels espectacles. Demana pressupostos a diferents empreses dependent de les 

fitxes tècniques dels espectacles. Fa suport tècnic a diferents departaments de l’Ajuntament de Vic i 

associacions. 

L’oficial de manteniment, per la seva banda, està ubicat físicament a l’edifici del Carme i fa tasques de 

manteniment de l’edifici. 

I l’operari tramoista està ubicat físicament al centre cívic Remei-Estadi i fa tasques de coordinació 

tècnica dels muntatges i desmuntatges, i desenvolupament tècnic de les activitats que es realitzen al 

Centre Cívic Remei-Estadi. Suport a nivell tècnic de les activitats de l’IMAC i del departament de cultura. 

La tècnica d’acció sociocultural dóna suport a gerència en la programació de música, teatre i dansa. 

Primer contacte amb els artistes. Definició del calendari d’activitats. Direcció de les accions publicitàries 

de l’IMAC. 

El director de programació infantil: direcció de la programació infantil i del Festival de Titelles 

D’altra banda, la tècnica de gestió que formava part d’un pla d’ocupació realitzava tasques de 

desenvolupament de les accions publicitàries i suport a gerència. I les auxiliars administratives, una 

atenia al públic telefònica i personalment. Estava en la venda d’entrades i donava suport a administració, 

en horari de matins. I una altra feia exactament el mateix però en horari de tardes. D’altra banda una altra 

persona estava en la recepció i control d’accés a la biblioteca Joan Triadú i per últim, hi havia una persona 

físicament ubicada al centre cívic Remei-Estadi i feia tasques de suport a nivell tècnic de les activitats del 

Centre Cívic. 

 

8. Patronat: Atès els canvis significatius en la composició del Patronat, els estatuts preveuen la creació 

del Consell Social. Aquest nou òrgan assessor es crea amb la voluntat de traslladar les inquietuds del 

col·lectiu de l'Escola de Música i Conservatori de Vic (professorat, alumnat i pares i mares) al Patronat de 

la Fundació. Aquest nou òrgan de caràcter consultiu representarà el pes específic de l'EMVIC en el nou 

marc de competències de la Fundació i serà el principal interlocutor, a través de la veu del director de 

l'EMVIC. EL director de l'EMVIC assistirà en veu i sense vot a les reunions del Patronat així com també el 

director general de la fundació. El director general de la Fundació tindrà la competència de proposar al 

Patronat, per al seu nomenament, el càrrec de director de l'EMVIC. 

 
ORGANIGRAMA 
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ESTUDIS MUSICALS DE VIC 
President 
Josep M. Vila d'Abadal Serra 
Vicepresident 
Francesc Xavier Solà Cabanes 
Secretària 
Anna Erra Solà 
Vocals 
Josep Salom Ges (alcalde de Tona) 
Joaquim Badia Armengol (advocat) 
Jaume Ayats Abeyà (musicòleg) 
Lluís Anglada de Ferrer (patronat estudis osonencs) 
Pilar Soldevila (directora general de la Uvic): nou 
Joan Oller (director de l’auditori de Catalunya): nou 
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Coordinador de la Fundació (amb veu i sense vot) 
Lluís Vila d'Abadal Serra 
I es pot ampliar amb la presència de representants d’empreses privades que facin mecenatge de 
L’Atlàntida 
 

9. La ciutat educadora: implica posar en funcionament un model de ciutat que aposta per uns valors clars, 

assumeix un ideari que no només ha de ser tingut en compte, sinó que ha de ser respectat i impulsat. 

El moviment de les ciutats educadores s’estructura entorn d’una important xarxa de ciutats que han fet 

seva la Carta de ciutats educadores. S’organitzen de forma territorial i temàtica i, per formar-ne part, 

l’Ajuntament s’ha d’adherir a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, que és l’organisme que 

lidera aquest moviment. Una ciutat és educadora pel sol fet de ser ciutat, perquè és font d’educació en ella 

mateixa, des de múltiples esferes i per a tots els ciutadans. La ciutat és, doncs, educativa per se: és 

inqüestionable que la planificació urbana, la cultura, els centres educatius, els esports, les qüestions 

mediambientals i de salut, les econòmiques i les pressupostàries, les que es refereixen a la mobilitat i la 

vialitat, a la seguretat, als diferents serveis, les corresponents als mitjans de comunicació, etc. inclouen i 

generen diverses formes d’educació de la ciutadania. La ciutat és educadora quan imprimeix aquesta 

intencionalitat en la manera com es presenta als seus ciutadans, conscient que les seves propostes tenen 

conseqüències actitudinals i convivencials i generen nous valors, coneixements i destreses. Hi estan 

implicats tots els àmbits i concerneixen tota la ciutadania.	  

 

10. El Pla de Barris: són subvencions atorgades a aquells municipis que ho requereixen per ser 

considerats àrees urbanes d’atenció especial com a conseqüència de diversos aspectes, tant de caire 

urbanístic com social. Precisament les actuacions urbanístiques tenen un pressupost de 11.024.421,38 €, 

i representen un 89,17% del Pla de Barris. Mentre que els programes socials tenen un pressupost de 

1.337.999,94 € i representen un 10,82% del total del Pla. El finançament correspon al 50% a la Generalitat 

i l’altre 50% a l’Ajuntament, tot i que també pot provenir de contribucions especials, Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional i subvencions d’altres administracions públiques.  

El seu objectiu és el de millorar la sostenibilitat ambiental i social, urbanitzant els espais públics lliure per 

tal d’aconseguir una major interrelació dels barris. Promoure actuacions socioeconòmiques: programes 

socials, formatius, culturals i esportius adreçats a pal·liar les problemàtiques detectades, parant especial 

atenció als col·lectius que més ho necessiten. En definitiva, fomentar la convivència, crear xarxes 

d’intercanvi i enfortir el teixit associatiu. 

 

11. Pla de comunicació: D’una banda s’editen cartells i fulletons específics de tots els espectacles que es 

reparteixen per la ciutat (300 per espectacle), i si es tracta de concerts s’editen programes de mà (500 per 

espectacle). Tot això va acompanyat d’un desplegable genèric trimestrals on hi consta tota la programació 

estable que s’organitza des d’IMAC. Aquest s’envia a 12.000 famílies, i se’n fa una tirada de 15.000 

exemplars. 

Es realitza l’Agenda Mensual d’Activitats que a més de les activitats de l’IMAC inclou la resta d’activitats 

organitzades per diverses entitats. L’Agenda cultural s’envia a 62 centres i espais socials, amb una tirada 

de 2.500 exemplars. 
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Pels espectacles infantils s’edita la programació específica en format de postals que es distribueixen a les 

escoles. 

I per la programació de cinema (Filmoteca i Cine Club) també s’edita un llibret de la programació en 

periodicitat trimestral. En total se’n difonen 1.500 exemplars. 

També s’envia informació per correu electrònic o SMS a les persones que ho sol·liciten directament. El 

número total de persones incloses en la nostra base de dades és prop de 4.000. I existeix un bloc 

electrònic on també s’informa de tot el que s’està programant i es portarà a terme, d’actualització 

constant. 

D’altra banda com a instrument de difusió, cal assenyalar la roda de premsa que es fa a l’inici de cada 

trimestre per la programació estable i també per cicles i festivals puntuals. 

També es publiciten les activitats de l’IMAC mitjançant les emissores de ràdio Vic i de la comarca (Cadena 

Ser, Radio Ripoll, Radio Manlleu i Ràdio Roda).  

 

12. Agenda 21 de la Cultura: és un compromís de les ciutats i els governs locals per al desenvolupament 

cultural” va ser aprovat per ciutats i governs locals d’arreu del món reunits en el IV Fòrum d’Autoritats 

Locals per a la Inclusió Social de Porto Alegre, el dia 8 de maig de 2004, a Barcelona. es tracta d’un 

document que parteix d’una concepció àmplia de la cultura. La situa com un element central de l’agenda 

política mundial i assenyala els aspectes crítics del desenvolupament cultural al món, tot convidant els 

diferents organismes –locals, nacionals i internacionals– a comprometre’s a fer de la cultura una 

dimensió clau de les seves polítiques urbanes. 

És el primer document de referència internacional per a l’aplicació de polítiques culturals a nivell local 

elaborat de manera ascendent. I aquest és un aspecte cabdal de la seva importància. Parteix de l’anàlisi 

feta des de l’àmbit local, el més proper als ciutadans i ciutadanes, per parlar dels efectes de la 

mundialització, de la seva repercussió a nivell local i de possibles solucions per atenuar els seus efectes 

negatius. 

A més dels continguts de la declaració, un aspecte important vinculat a l’adhesió és que, un cop aprovada, 

Vic entraria a formar part de la xarxa de ciutats impulsada des de Ciutats i Governs Locals Units, aquelles 

que han apostat per l’Agenda 21 de la Cultura, i que treballen de forma coordinada en processos de 

reflexió entorn de l’aplicació de les polítiques culturals i els compromisos que es recullen en la declaració. 	  

 
TAULA 1 
 
PRESSUPOST QUE DESTINEN A CULTURA ALTRES POBLACIONS MITJANES DE CATALUNYA 
 
Ciutat Àrea 

educaci
ó 

Cultura Administra
ció i 
serveis 
generals / 
equipamen
ts/ 
publicacio
ns* 

Bibliotequ
es i arxius 
/ 
convenis* 

museus Arts 
plàstiqu
es/ 
visuals* 

Actes Promoc
ió de la 
cultura 

Formac
ió acció 
social 

Cultur
a 
popul
ar 

Arts 
escèniqu
es 

Subvencio
ns  

Manres
a 

 3.500.6
00 

270.800 640.000 421.000 200.000  250.00
0 

119.00
0 

560.0
00 

941.000  

Granolle
rs 

27.800.0
00 

   1.000.0
00 

1.000.00
0 

    1.500.00
0 

 

Vilanova 
i la 
Geltrú* 

 3.719.6
31 

sense 
person
al: 

 16.000 558.000 451.000    630.0
00 

154.000 125.000 
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2’82443 

Olot   946.000/ 
4.000 

 16.000 2.000.00
0* 

      

Vic 4.836.48
9 

635.000 20.000 

20.000* 

70.000*  210.000 190.0
00 

70.000  20.00
0 

 30.000 

 
http://www.vilanova.cat/doc/doc_40194027_1.pdf 
http://www.ajmanresa.cat/web/imatges/continguts/doc_contingut_7380.pdf 
http://www.granollers.cat/AjGra/GRA_Archivo/Grafics%20pressupost%202010_Dossier%20premsa_vDefinitiu.pdf 
http://www.mataro.org/portal/contingut/document/publicacions/pam/PAM_pressupost09.pdf 
 

TAULA 2 

PER CONÈIXER LA GESTIÓ DE LA REGIDORIA DE CULTURA, D’ALTRES MUNICIPIS 

CIUTAT ÀREA EN LA QUE HI HA CULTURA GESTIÓ REGIDORIA CULTURA 

Badalona Cultura i Patrimoni La pròpia regidoria gestiona: 
· Biblioteca 
· Centres cívics 
· Equipaments culturals 
També hi ha: 
· Museu de Badalona 
· Patronat de la Música 

Balaguer Cultura 
(Ensenyament, cultura, festes i lleure, 
promoció, joventut i serveis 
administratius) 

Institut Municipal de Progrés i  cultura (en cultura): 
· teatre Balaguer 
· Biblioteca 
· Museu de la Noguera 
· Programació 

Berga Cultura, educació i comunicació Institut Municipal de Cultura de Berga 

Girona Cultura i educació La pròpia regidoria 
També hi ha: 
Organisme autònom local d’educació musical de cultura i un patronat de la casa de 
cultura del Bisbe Lorenzano 

Granollers Cultura i educació 
(cultura, mitjans de comunicació, 
fàbrica de les arts, joventut, esports, 
educació, universitats, projecte 
integrat) 

Pròpia regidoria i: 
Societat Municipal Granollers Escena, S.L i Granollers Promocions S.A 
Institut Municipal de Comunicació 
Patronats a escoles i museus 

Igualada Cultura i festes Institut Municipal de Cultura 
· promoció cultura 
· festes 
· activitats 

Lleida Comissió de Promoció, cultura i festes 
(dins regidoria de promoció cultura i 
festes i regidoria de museus) 

Institut Municipal d’Acció Cultural 
· arts escèniques 
· arts visuals 
· patrimoni industrial 
· música 
· festes i cultura popular 
· audiovisual 
· arxius 
· literatura i publicacions 
També una Comissió Informativa 

Manresa Regidoria Cultura i Turisme Regidoria 
Té un Consell Municipal de Cultura 

Mataró Serveis personals (gent gran, esports, 
cultura, joventut i dona, benestar 
social, salut i consum, educació) 

Institut Municipal d’Acció Cultural 
· suport a la creació 
· formació 
· programació 
· divulgació 
en patrimoni, arts escèniques, arts visuals, música, festes i cultura popular i foment 
de la lectura 

Olot Servei a les persones (educació, salut, 
cultura, esports, benestar social, 
joventut, festes) 

Institut Cultura Ciutat d’Olot (ICCO) 
· Desenvolupa el pla de cultura 
· programació i foment cultura 
· promoció i acció cultural 
· patrimoni: museus i arxius 
· arts plàstiques: música, teatre, etc 
· gestió d’equipaments culturals 

Reus Cultura i Joventut Institut Municipal d’Acció Cultura 
· festes i tradicions 
· premis 
· subvencions 
· concursos 
Institut Municipal de Museus 
Consorci Teatre Batrina 
Fundació Cultural de Reus 
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· Patrimoni 

Sabadell Presidència (relacions institucionals, 
comunicació, cultura, ciutat de la 
música, consell de ciutat, Sabadell 
universitari, parc de salut, innovació, 
indústria i promoció econòmica, 
comissionat del centre) 

Regidoria 
Organisme autònom local de museus i l’arxiu històric de Sabadell 

Tarragona Cultura, medi ambient, sostenibilitat i 
salut 

Regidoria dividida per subàrees: 
· arts escèniques 
· arts visuals 
· lletres 
· festivals, festes i cultura popular 
· equipaments 

Tàrrega Regidoria cultura Regidoria i també hi ha: 
Organismes autònoms que gestionen el Museu Comarcal d’Urgell,  
l’Escola Municipal de Música i 
un altre per la Fira de Teatre al Carrer 
Consell Municipal de Cultura 
Comissió de Cultura 

Vilanova Cohesió social i identitat (amb les 
regidories: Desenvolupament local, 
Societat de la informació i Promoció 
de la ciutat; Educació i Treball; 
Serveis socials i Salut; Esports; 
Cultura; Cooperació i Solidaritat; 
Llengua i Agermanaments) 

La mateixa Regidoria gestiona la programació 

 

TAULA 3 

XIFRES DESGLOSSADES: 

APARTAT INGRESSOS   

Centres cívics Ingressos despeses 

·300 cursos que hi passen 7.500 persones 
pagant 20 euros per curs i persona 
· 300 professors i se’ls paga 45 euros l’hora 
· material: tenint en compte que aquest any la 
nostra proposta passa per fer cursos de 
maquillatge cinematogràfica, escenografia, etc. 

·150.000 euros  

 

· 13.500 euros 

 

· 16.000 euros 

Publicitat pàgina web   

Si fem una pàgina web amb condicions 

podem trobar finançament en forma 

d’anuncis publicitaris 

· ingressos 1.000 € anuals  

 

APARTAT DESPESES 

Pressupost desglossat per activitats i  altres partides pressupostàries 

PATRIMONI DOCUMENTAL Recursos Costos Partida 

Presentació i explicació del funcionament de la 

biblioteca i l’arxiu a la ciutadania 

·Contacte amb les escoles i ciutadans 

 

-‐ · visites 

-‐ · assessorament 

-‐ · 3.000 tríptics 

 

Campanya de participació escolar i 

ciutadana 

Personal arxiu 

Personal Bibliotecari 

Dissenyadors,impremta  

(externs) 

Repartidors (externs) 

 

 

 

0 euros 

0 euros 

3.200 euros  

 

800 euros 

 

Participació 

 

Personal 

Personal 

Comunicació: biblioteca 

 

Comunicació: biblioteca 

Informació de l’agenda vigatana i comarcal de tots 

els equipaments culturals* 

· Web de cultura 

· 3.000 tríptics 

 

· Publicació digital a través de la web de cultura 

 

 

Personal de comunicació 

Dissenyadors i impremta i repartir 

Personal comunicació 

 

 

0 

4.000  

 

0 

 

 

Personal 

Comunicació: Bibli. 

 

Personal  
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Pla de lectura pública 

-‐ · seguiment 

-‐ · avaluació 

Personal de la biblioteca i departament de cultura Personal Personal 

Nascuts per llegir a la biblioteca*, bibliotecaris, 

pediatres i especialistes en literatura infantil, 

col·labora el CAP Vic Nord, CAP Vic Sud, Escoles 

bressol 

Bibliotecaris 

Voluntaris 

Difusió 

Professionals que imparteixen 

xerrades i tallers 

 

 

500 

Conferenciants 3.000 

 

 

Comunicació: Bibl. 

Activitats: Biblioteca 

Trobada de col·leccionistes de Punts de llibre a la 

biblioteca 

Personal bibliotecari 

Recepció dels col·leccionistes 

0 

50 euros (esmorzar) 

 

Activitats: Biblioteca 

Concurs del millor punt del llibre Personal bibliotecari 

Personal cultura 

Entitats 

75 euros premis Premis: Biblioteca 

Conferències a la biblioteca organitzades 

conjuntament amb agents econòmics, acadèmics i 

socials. I entitats.* 

 

Conferenciants 

Piscolabis 

Personal bibliotecari 

Difusió 

2.000 

300 

0 

500 

Activitats: Biblioteca 

Activitats: Biblioteca 

 

Comunicació: Biblioteca 

Exposicions a la biblioteca en comú amb l’ACVic, la 

Fundació Escola i Art i el Museu de la ciutat 

 

Gestió i comissariat 

 

 

Difusió 

1.000€a càrrec de la 

biblioteca 

ACVic i Museu Ciutat 

500 

Activitats: Biblioteca 

 

 

Comunicació 

Tertúlies literàries a la biblioteca per a joves, amb la 

col·laboració de llibreries i escoles 

 

Escriptors 

Personal bibliotecari 

Voluntaris 

Llibreries 

Difusió 

2.500 € 

0 € 

 

-500 € 

500 € 

Activitats: Biblioteca 

Club de lectura a la biblioteca  

· amb l’Aula d’extensió universitària de la gent gran 

 · centre de normalització lingüística 

.  de llengua anglesa, amb la col·laboració de l’Escola 

d’Idiomes o de centres d’anglès 

· juvenils 

· infantils 

· d’adults 

· club de lectura fàcil 

 

Voluntaris 0 € Activitats: Biblioteca 

L’Hora del conte a la biblioteca* 

 

Contistes 

Personal bibliotecari 

3.000 

 

Activitats: Biblioteca 

Tertúlies amb poetes a la biblioteca* 

 

Poetes 

Personal bibliotecari 

1.500 € Activitats: biblioteca  

Punts de lectura a diversos espais ciutadans* 

· CAP 

· Fires i mercats 

· Places... 

 

 

Voluntaris o personal extra 

Difusió i tríptics 

 

 

3.000 

700 

 

 

Activitats: Biblioteca 

Comunicació: Biblioteca 

Carnet per accedir a totes les biblioteques i arxius 

de la ciutat, i alhora tenir descompte a les llibreries, 

papereries... 

Carnet 

Agents econòmics que hi 

participessin 

 

1.000 

+1.000 

 

Publicació trimestral amb recomanacions literàries Personal bibliotecari 

Dissenyadors i impremta 

1.000 exemplars 

7.000 euros anuals Comunicació: Biblioteca 

Cessió d’espais a les entitats quan hi hagi l’edifici 

nou 

   

Jornada de portes obertes als diversos 

equipaments culturals de la ciutat 

Personal 

Difusió 

 

500 

Personal 

Comunicació 

La Nit blanca als diversos equipaments culturals de 

la ciutat: biblioteca, arxiu, museu... *1 

Personal 

Difusió 

Espectacles: música acústica als 

Hores extres nocturnes 

1.500 anuncis 

13.000 euros 

3.000 activitats 

1.500 comunicació 

13.000 activitats 
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diversos equipaments 

Tallers conjunts a la biblioteca amb agents 

econòmics, socials i acadèmics de la ciutat 

Talleristes 3.000 euros 

- 400 euros participants 

- 800 agents econòmics 

1.800 Activitats: Bibl. 

Adquisició de fons per la biblioteca: en llengües 

estrangeres (les predominants dels immigrants de 

la ciutat) i per aprendre el català 

Compra de llibres 6.000 euros 3.000 normalització  

3.000 Promoció cultural 

Repartiment de llibres a domicili Voluntaris   

Tallers: de fotografia, cal·ligrafia medieval... a 

l’arxiu, amb la col·laboració del departament de 

cultura* 

Talleristes 2.500 euros 

-1.500 inscrits 

 

1.500 Activitats 

Exposicions de fotografia històrica a l’arxiu, amb la 

col·laboració del departament 

Personal arxiu 

Comissaris 

 

1.000 

1.000 Activitats 

Fomentar projectes de documentació històrica de 

la ciutat amb entitats 

 

Premis 

Promoció cultural, normalització 

lingüística i participació 

Premis 

6.000 euros 

 

 

2.000 euros 

2.000 promoció 

2.000 normalització 

2.000 participació 

2.000 premis 

Visita als diversos arxius de la ciutat, un cop al mes Personal 0  

Conferències d’història a l’arxiu Conferenciants 800 800 Activitats  

*Es podrien buscar espònsors 

 

*1 potser s’hauria de suprimir per falta de pressupost 

 

ACTIVITATS PATRIMONI ARQUITECTONIC Mitjans Recursos Partida  

Rutes junt amb Turisme: Creació d’itineraris temàtics 

Sert i el romànic, etc. *1 

Personal museu i turisme, 

escriure itineraris 

Tríptics 

2.000 euros projecte 

 

 

3.200 tríptics 

Activitats 

 

 

Comunicació 

Exposicions de producció pròpia en col·laboració amb 

els alumnes de l’Escola de Dibuix i Escola d’Art: Serra i 

Moret, Balmes, la Pell a Vic, etc.* 

Museu 

Fundacions 

Tècnics: participació 

Tècnics: promoció 

Ciutadans 

Exposicions 

Personal 

 

 

 

 

15.000 euros 

 

 

2.000 participació 

1.500 promoció 

 

15.000 Activitats 

 

Propiciar la creació de l’estudi etnològic i etnogràfic, a 

partir d’associacions i ciutadans: registres orals, 

llegendes, toponímia... amb l’Associació Embat i 

l’entitat Estudis Osonencs. Amb l’edició d’un cançoner 

tradicional, etc. 

Personal 

Ciutadans 

Entinats 

Associacions  

6.000 per engegar el 

projecte 

3.000 promoció 

3.000 participació 

Incentivar la investigació i recuperació del patrimoni 

immaterial a través de concursos i beques  

Concursos 

Beques 

5.000 Concursos i beques 

Organització d’anys temàtics Personal 

Espectacles i diverses 

activitats culturals 

 2.000 participació 

2.000 promoció 

15.000 activitats 

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES Mitjans Recursos Partida  

· cicles de músiques del món 

 

Associacions de veïns 

Entitats 

Embat 

... 

15.000 euros 

-3.000 públic assistent 

Activitats 

· concerts de l’escola de música 

 

Fundació Atlàntida   

· concerts joves Regidoria Joventut, Fundació 

Educació i Art i Departament 

Cultura 

12.000 del departament 

cultura 

-3.000 entrades 

2.000 activitats 

· Programació de concerts didàctics 

 

Regidoria de cultura hi aporta 

el seu gra de sorra 

8.000 euros 

- 3.000 públic assistent 

activitats 
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L’escola va a l’orquestra Fundació Atlàntida   

· Aula de Teatre  

 

Departament cultura hi aporta 

gra de sorra 

15.000 euros 

-3.000 inscrits 

Activitats  

· Teatre local 

 

Departament cultura, amb la 

col·laboració i ajuda de grups 

locals i l’Atlàntida 

6.000 euros 

-6.000 euros entrades 

Activitats 

Ofertes d’entrades de totes les activitats artístiques de la 

ciutat* 

Departament  3.000 euros Promoció cultura 

· Espais d’assaig Acords amb la Fundació i 

gestió del centre comunitari: 

a través del personal de 

cultura 

 

 

 

  

 

orquestra al mercat Grup de músics 

Departament i fundació 

9.000 euros Activitats  

· música de sobretaula 

 

Aportació  6.000 euros Subvencions  

festival de jazz Aportació 6.000 euros Subvencions 

· Política de recolzament a pubs i discoteques per a 

subvencionar reformes acústiques 

 

Aportació  3.000 euros Subvencions  

· beques artístiques 

 

Música 

Teatre 

Dansa  

3.000 euros 

3.000 euros 

2.000 euros 

8.000 Beques i premis 

Carnet cultura per a tota la ciutat * Espònsors    

Veus noves velles paraules Voluntaris  4.000 Normalització 

Aules creatives: escriure obres Departament 

Universitat 

Escoles  

4.000 euros 

- 1.000 inscrits 

3.000 Activitats  

Votar obres: participació   2.000 participació 

Concerts de l’Orquestra del segle XXI Ajuda departament  Subvencions 

Festival de Música de Vic Ajuda departament  Subvencions 

Música per Nadal a les esglésies Ajuda departament  Subvencions 

Saraus de música tradicional Ajuda departament  Subvencions 

Lògica d’intervenció Indicadors verificables objectivament Fonts i mitjans de verificació partida 

· Cursos d’art plàstica al centre d’art ACVic   

· Oferir visites a les escoles per acostar l’art a la població 

 

Personal    

· Potenciar tertúlies amb creadors professionals 

 

Artistes 3.000 Activitats  

Exposar en diferents escenaris de la ciutat 

 

Comissariat 3.000 Activitats 

Monogràfics per adults escola de dibuix Departament 3.000 

-3.000 inscrits 

Activitats  

Projectes artístics comuns i per la ciutat Departament 

ACvic 

Ciutadania  

8.000  Activitats  

· Beques 

 

Beques  15.000 Beques i premis 

Procés participació per decidir projecte previ Departament  3.000 Participació  

Lloguer de material ACVic   

Lògica d’intervenció Indicadors verificables objectivament Fonts i mitjans de verificació Partida  

Consell cultura Departament: elaborar 

projecte i anàlisis  

6.000 Promoció cultural 
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