
 

 
 

RESUM-AGENDA D’ACCIONS ACTUA CULTURA 

 

19/11/19 Reunió amb la consellera de Cultura, Mª Àngela Vilallonga. 

 

2/12/19 Reunions amb els grups parlamentaris del PSC, PP i JuntsXCat. 

 

9/12/19 Reunions amb els grups parlamentaris de C’s, ERC i En Comú Podem. 

 

18/12/19 Trobada amb el periodista Miquel Molina de La Vanguardia. 

 

5/01/20 Reunió amb el vicepresident del Govern, Pere Aragonès. 

 

8/01/20 Roda de Premsa de presentació d’Actua Cultura. 

 

13/01/20 Reunió informativa de la taula sectorial d’Audiovisual d’Actua Cultura. 

 

 



23/1/20Reunió al departament d’Economia amb el vicepresident del Govern, Pere 

Aragonès, el secretari general Albert Castellanos i la cap de servei Natàlia Garriga. Tot i 

mostrar-se sensibles a la situació de la cultura, l’increment respecte al que ens van 

comunicar a l’anterior reunió segueix sense arribar a l’1%. Les seves xifres (que 

contemplen els capítols de l’1 al 7)  són de 286,6M€, el que significa un creixement de 

36M€ en relació a l’any 2017. Si a aquesta quantitat s’hi suma els recursos finalistes i 

l’increment per obra cultural, tenim un total de 301,8M€. Dels aspectes positius 

exposats, cal remarcar: 

- Increment del percentatge destinat a obra cultural. Fins ara era d’un 1% del 

total de l’obra pública i ara passarà a ser del 1,5% el que suposa un increment 

de 3,7M€. 

- Assignació a cultura de l’1% de la taxa turística. 

- Treballar per aconseguir de l’Estat espanyol una partida com a excepcionalitat 

cultural, que seria l’única oportunitat de veure incrementat el pressupost per 

aquest any 2020. 

- Taula de treball entre els departaments de Cultura, Economia i la plataforma 

Actua Cultura com a representant del sector, per a un acord de finançament de 

cultura que, de manera assumible, permeti fer aquest canvi de posicionament 

en 4-5 anys. 

28/01/20 Entrevista amb la periodista Carina Filella pel suplement La República d’El 

Punt Avui 

 

29/01/20 Reunió amb Òmnium Cultural. 

 

30/1/20 Enviament comunicat de premsa. 

 

30/1/20 Entrevista amb el periodista David Casals de DiarioExpansión. 

 

30/1/20 Entrevista programa Nautilus de RNE. 



 

31/1/20 Assistència a la comissió de Cultura de presentació del pressupost al 

Parlament de Catalunya i declaracions de reacció pel TN de TV3 i xarxes.Converses 

amb els diferents grups parlamentaris defensant el nostre posicionament. 

 

4/2/20 Reunió amb la consellera de Cultura Maria Àngela Vilallonga, el secretari 

general de Cultura, Francesc Vilaró i el representant de l’ICEC, Edgar Garcia al Palau 

Marc. Expliquem la reunió mantinguda a Economia i plantegem a la consellera: 

- Desconcert per les diferents xifres del pressupost presentades, tot demanant 

que s’estableixi un acord de les partides que s’hi contemplen a fi de saber tots 

de què parlem i poder fer les comparacions corresponents.  

- Sorpresa en veure que Cultura ha estat l’únic departament que no s’ha queixat 

públicament de la dotació. S’han dedicat les energies a defensar el càlcul de 

l’import en lloc de demanar una dotació més justa. No hem donat una bona 

imatge i a sobre l’opinió pública creu que hem aconseguit la petició. 

- Demanem a la consellera que ens representa com a àmbit que es posicioni del 

nostre costat, oferint-li tot el nostre suport si encapçala aquesta demanda. 

- Li demanem que assumeixi el compromís de constituir la taula de diàleg per 

l’acord de finançament de la cultura. 

4/2/20 Inici campanya de promoció d’adhesions per Whatsapp i Twitter.  

 

5/2/20 Reunió informativa de la taula sectorial d’Arts visuals d’Actua Cultura a 

l’Ateneu Barcelonès. És la darrera taula que quedava per convocar dels 5 àmbits 

culturals. En el cas concret d’audiovisual, va ser convocada la primera reunió el 13 de 

gener amb assistència de: GAC (Guionistes de Catalunya), Clúster Audiovisual, 

Acadèmia del Cinema, Catalunya Film Festival, Gremi d’Exhibidors, CPAC (Col·legi 

professional Audiovisual), PAC, Dones Visuals, Cercle de Cultura, PROA i va excusar la 

seva assistència el Col·legi de Directors (si sabeu d’alguna altra entitat del sector 

audiovisual, us agrairemque ens ho feu saber per poder-los contactar). 

 



6/2/20 Assistència al Parlament de Catalunya amb motiu de la interpel·lació 

presentada pel PSC sobre el finançament just de la cultura. 

 

13/2/20 Assistència al Parlament de Catalunya amb motiu de la moció presentada pel 

PSC sobre la manca d’un finançament just per la cultura. IMPORTANT: A la votació 

s’aconsegueix la unanimitat de tots els grups parlamentaris a activar un pla concret per 

arribar al 2% del pressupost. 

 

13/2/20  Entrevista al programa En Directe de Ràdio 4. 

 

 

ALTRES 

 

Apunts i articles d’opinió publicats sobre Actua Cultura: 

 

16/01/20 “Anestèsia cultural” de Laura Bertran al web del Cercle de Cultura 

25/01/20 “La precarietat cultural” de Joan Pere Viladecans al Cultura’s de La 

Vanguardia 

5/02/20 “Indignació!” de Montserrat Bou al digital Cultura 21 

9/02/20 “Més pressió” d’Antoni Dalmau a El Punt Avui 

17/02/20 “Una dècada perduda, també en cultura” de Rafel Bruguera al Diari de 

Girona 

 

Vídeo divulgatiu  

 

S’ha posat en marxa una comissió creativa coordinada per la Marta Lladó (CFF) i en la 

qual hi participen varis membres del GAC (guionistes) per la realització d’un primer 

vídeo divulgatiu. 

 

Acte reivindicatiu d’Actua Cultura 

 



Estem preparant un acte en el qual es pugui veure la unió i força de tot el sector. Aviat 

us donarem més informació, però de moment apunteu-vos el dilluns dia 9 de març a 

les 16h. És important que tots hi siguem presents!! 

 

Web 

 

Treballem perquèestigui operativa la setmana que ve. 

 

RECORDEU!  

 

Es pot seguir tota la nostra activitat a través del compte de Twitter @actuacultura i 

l’etiqueta #ActuaCultura. 

 

 


