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Contractants

Organismes Públics

Tercer sector

Banc Mundial

ERICarts (European
Institute for
Comparative Cultural
Research)

OEI
Consell d’Europa

Fundación Alternativas
Ministerio de Cultura
Departament de
Cultura

Fundació Bancària ”La
Caixa”

Tipus d’estudis – informes tècnics

Política cultural

Economia de la cultura

Informe anual política cultural a
Espanya

Anàlisi econòmica del sector de
les arts escèniques a España

Marc legal i polít.relacion. amb
l’economia de la cultura

Despesa llars catalanes en
cultura i comunicació

Llibre blanc de les indústries
culturals a Catalunya
Informe sobre política cultural a
Catalunya
Incentius a la mobilitat
d’artistes a Europa
Perfil de l’Administració
Pública de la Cultura a Espanya

Aportació econòmica de la
cultura a Espanya
Anàlisi del valor de l’IPC de la
cultura i la comunicació
Anàlisi explicativa de les dades
del CUPIX
Contribució de la cultura al
desenvolupament local i
regional com a part de la
política regional europea

Valoració de l’experiència

Període 2001-2015
8 diferents contractants

Durada del contracte oscil.la entre el mes i l’any, sent 3
mesos el període contractual més freqüent

El promig pagat per assessoria / recerca / informe tècnic
està al voltant dels 2500 euros

Autoria única en el 95% dels casos

Valoració de l’experiència


Continuïtat del contractant:






Continuïtat dels estudis:







ERICarts/Consell d’Europa: des de 2006
Departament de Cultura: des de 2008
Fundació Bancària “La Caixa”: des de 2014

Informe de política cultural a Espanya, actualització anual des de 2006
Informe de política cultural a Catalunya, 2008-2011
Anàlisi de la despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació,
actualització de la sèrie
Valoració econòmica del tercer sector cultural, 2012 i 2014

Difusió dels encàrrecs:





Publicació dels estudis en pàgines web institucionals
Presentació interna de l’estudi
Presentació pública en alguns casos amb ressó als mitjans de
comunicació
Traducció a l’anglès d’alguns encàrrecs

Valoració de l’experiència


Tendències observades en els darrers anys:





Impacte extern de l’experiència:








Importància creixent de la divulgació social dels resultats
Interès en la introducció de comparatives a nivell internacional

Participació en xarxes d’experts en la temàtica
Nomenament com a vice-presidenta d’ECURES (European Association of
Cultural Researchers)
Nomenament com a professional extern en les comissions de valoració de
subvencions (Línia: Beques per a la realització de pràctiques al Gabinet
Tècnic del Departament de Cultura)
Assessoria, com a membre del comité científic, en la política editorial
d’un nou Observatori Social

Impacte intern de l’experiència:



Possibilitat de reconeixement activitats de transferència en el PDA (+/-)
Possibilitat de reconeixement trams de recerca i transferència AGAUR
(+/-)

Gràcies per la seva atenció

