Pla d’Acció Cultural de Vic
Presentació

Què és un Pla d’Acció Cultural?
• Un PAC és un instrument per a la reﬂexió, debat i
desenvolupament d'estratègies i propostes per a
l'acció cultural local.
• És un procés liderat pels ajuntaments, basat en les
aportacions tècniques i la parFcipació ciutadana,
fomentant la corresponsabilitat entre els diferents
sectors i agents culturals locals.
• Durant tot el procés es treballen els eixos cap a on han
d'enfocar-se les actuacions futures en matèria d'acció
cultural local.
• Així, les propostes s'orienten a reforçar el paper
estratègic de les políFques culturals, la cohesió social,
la interculturalitat, la idenFtat, la transversalitat i el
foment del treball en xarxa amb municipis propers”.

Perquè un PAC, ara, a Vic?
• El procés de debat realitzat els mesos anteriors sobre el model de
gesFó de L'AtlànFda ha implicat el sector cultural i les forces
políFques del consistori. Ha fet evident que a Vic actualment hi ha
una especial sensibilitat envers l'acció cultural i una notable
predisposició ciutadana a par1cipar en la deﬁnició de models de
ciutat.
• En el PAC que es va elaborar l'any 2003 només va fer una diagnosi
que ja no correspon a la realitat actual. Per aquest moFu,
l'Ajuntament ha demanat al CERC l'elaboració d'un PAC que
actualitzi i comple1 el que es va fer el 2003.
• Vic surt de la capitalitat cultural VICCC2016, amb una any on
l’acFvitat cultural ha estat extraordinària i han bullit moltes noves
accions.
• A Vic hi ha molts ac1us culturals (creadors, enFtats, equipaments,
projectes) que operen de manera atomitzada perquè les seves
iniciaFves no s’emmarquen en un sistema cultural que afavoreixi
la creació de sinergies i l’op1mització de recursos.

Les fases d’un PAC?
• En un PAC es contemplen dues fases:

1. Realització d'un diagnòs1c per deﬁnir la realitat
cultural de la població i detectar les necessitats
culturals: anàlisi sociodemogràﬁc i territorial, estudi
dels sectors i equipaments culturals, anàlisi de la
programació, funcionament i recursos.
2. Elaboració de propostes (línies estratègiques i
mesures) que permeFn opFmitzar, incrementar i
ordenar les iniciaFves culturals del municipi en
funció de les seves caracterísFques i de la seva
evolució, preveient les necessitats presents i
futures.

• La durada habitual és de 10-12 mesos efecFus de
treball.
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Annex sectorial: Bases per a l'elaboració
d'un Programa d'Arts Escèniques i Música
de ciutat.
• Diagnosi de la situació actual, objecFus i prioritats del període.
• Consideracions sobre:
– la programació escènica i musical de la ciutat.
– la creació escènica i musical.
– la formació en arts escèniques i música

• Pla d'equipaments:

– Mapa dels equipaments actuals: Fpologia, ubicació i caracterísFques.
– Proposta d'ordenació funcional: nínxol funcional i pla d'usos de cada
equipament.

• Model de governança del sistema:

– Factors de bona governança.
– DisposiFus de regulació i paper de l'Ajuntament.
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Descripció dels eixos de debat
1.

Els agents culturals de la ciutat: fortaleses, febleses, cooperació, plataformes de
vertebració, mancances, oportunitats, propostes de millora.
2. La programació cultural de la ciutat: fortaleses, febleses, mancances, oportunitats,
propostes de millora. Els públics de la cultura: perﬁls, mancances, consideracions.
3. Les infraestructures culturals (polivalents i especialitzades): fortaleses, febleses,
mancances, oportunitats, propostes de millora.
4. La projecció comarcal, nacional i internacional de l'oferta cultural de la ciutat.
Beneﬁcis, inconvenients, riscos. Aliances amb altres sectors (turisme,
gastronomia…). Creació d'una marca i posicionament.
5. La formació i la creació com a bases del sistema: oportunitats, diﬁcultats,
mancances, consideracions i propostes de millora.
6. Els àmbits d'acció cultural (patrimoni, pensament, arts en viu, arts visuals, lectura i
accés a la informació, etc.): fortaleses i febleses, consideracions i propostes de
millora.
7. Els serveis de lectura pública a la ciutat: fortaleses, febleses, mancances,
oportunitats, propostes de millora.
8. Les arts en viu (teatre, música, dansa, circ i altres disciplines): fortaleses, febleses,
mancances, oportunitats, propostes de millora.
9. Cultura i educació: oportunitats i diﬁcultats per establir aliances estratègiques i
generar sinergies que opFmitzin l'acció d'ambdós sectors.
10. La governança i la polí1ca cultural de l'Ajuntament: model de governança de la
cultura a la ciutat, la intervenció de l’Ajuntament a través de serveis propis, políFca
de foment i inversió en infraestructures. Consideracions i propostes de millora.

Els grups de debat: metodologia
• Es convocarà un grup de debat per cada eix.

– Els grups seran reduïts (entre 8 i 15 persones) per afavorir el debat.
– Cada grup estarà coordinat per un consultor i comptarà amb un
relator.

• Els agents culturals i ciutadans interessats podran inscriure’s en un
o més grups de debat d’acord amb els seus interessos i
disponibilitats.
• Cada grup farà 2 sessions de debat.

– La primera, per exposar i debatre els punts de vista dels parFcipants
sobre l’eix temàFc.
– La segona, per revisar, completar i validar un resum de les aportacions
fetes en la primera sessió.
– En els casos que es consideri necessari, es farà una tercera sessió.

• Es farà un relat de les aportacions de cada grup i, al ﬁnal,
s’integraran en un relat de síntesi.

Els grups de debat: calendari

Els grups de debat: calendari (2)

Les persones interessades en par1cipar en
el debat del PAC podran inscriure’s durant
aquest mes de gener.

