
 

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES INSTITUCIONS  

CULTURALS DEL BARRI DEL RAVAL 



La Filmoteca de Catalunya, el Gran Teatre del Liceu, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA), La Virreina Centre de la Imatge, la Bilblioteca de Catalunya, l’Arts Santa Mònica i l’Institut 
d’Estudis Catalans han acordat avui treballar per donar un impuls a la cultura en totes les seves vessants artístiques. 
 
La nova seu de la Filmoteca de Catalunya al barri del Raval, entesa com a centre de difusió de la cultura cinematogràfica, permet 
enfortir la relació entre els diferents equipaments públics de caràcter cultural ja existents a la zona i potenciar una lectura transversal 
de l’art contemporani a través d’accions creuades on el cinema hi jugui un paper destacat. Així mateix, es pretén impulsar la creació i 
el desenvolupament de projectes cross-art institucionals. 
 
L’acord estableix que es crearà una comissió de seguiment formada per un representant de cadascuna de les entitats signants, que es 
reunirà trimestralment amb l’objectiu d’intercanviar estratègies i projectes comuns. 

Vuit grans institucions culturals del Raval treballaran 

de forma coordinada per a la difusió de la cultura 

 



         
Director General:  Joan Francesc Marco  

 

El Gran Teatre del Liceu, creat el 1847 a la Rambla de Barcelona, és un teatre d'òpera que ha mantingut al llarg dels anys la seva 
funció de centre cultural i artístic. És un del símbols de la ciutat. 
 
Actualment és un teatre de titularitat pública (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Ministeri 
de Cultura), administrat per la Fundació del Gran Teatre del Liceu, que incorpora, a més de les institucions esmentades, el Consell de 
Mecenatge i la Societat del Gran Teatre del Liceu. 
 
Els objectius bàsics del Gran Teatre del Liceu són la promoció i execució de totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i la 
potenciació de la cultura escènica i musical, i més específicament de l’operística, que l’acredita com un centre de prestigi mundial. 

Gran Teatre del Liceu 

 



         
Director General: Marçal Sintes  

 

El CCCB és un consorci públic creat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. L'òrgan de gestió que regeix el consorci 
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona és el Consell General presidit pel president de la Diputació de Barcelona i amb la 
vicepresidència de l'alcalde de Barcelona. 
 
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) organitza i produeix exposicions, debats, festivals, concerts, programa cicles 
de cinema, cursos, conferències, fomenta la creació a partir de les noves tecnologies i llenguatges, impulsa la investigació artística en 
àmbits com el multimèdia, potencia la recerca en el format expositiu, exporta les seves produccions a altres centres culturals, museus 
i entitats d'àmbit nacional i internacional, alhora que genera debat, pensament i reflexió al voltant de la ciutat i l'espai públic com 
també sobre els temes que vertebren l'actualitat. 

CCCB 
Centre de Cultura Contemporània 

de Barcelona  

 



         
Director: Bartomeu  Marí  

 

El Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) es va crear el 6 d'abril de 1988 com a ens públic integrat per la 
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació MACBA. L’any 2008 s’hi va incorporar el Ministeri de Cultura. El seu 
objectiu és posar en marxa i gestionar el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, i reunir un fons d'art representatiu de les 
principals tendències i dels diferents àmbits de la creació artística contemporània.  
 
Segons els estatuts del Consorci, correspon a les administracions (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Ministerio de 
Cultura) aportar els recursos necessaris per a la construcció de l'edifici i el seu funcionament ordinari, i a la Fundació MACBA els 
mitjans per configurar el fons d'art del MACBA. 

MACBA 
Museu d’Art Contemporani 

de Barcelona 

 



         
Directora: Dolors Lamarca 

 

La Biblioteca de Catalunya va ser fundada l’any 1907 com a Biblioteca de l’Institut d’Estudis Catalans. Situada inicialment al Palau de 
la Generalitat, des del 1939 està ubicada en un dels conjunts del gòtic civil més important de Catalunya, l’antic Hospital de la Santa 
Creu de Barcelona. 
 
És una entitat autònoma de caràcter administratiu, adscrita al Departament de Cultura, que gaudeix de personalitat jurídica, de 
patrimoni propi i de capacitat plena d'obrar per al compliment de les seves finalitats. 
 
La Biblioteca de Catalunya, com a biblioteca nacional, té entre les seves funcions principals, recollir, conservar i difondre la producció 
bibliogràfica catalana –inclosa la digital–, vetllar per la conservació i la difusió del patrimoni bibliogràfic i mantenir la condició de 
centre de consulta i recerca científica de caràcter universal. 

Biblioteca de 

Catalunya 

 



         
Director: Llucià Homs         
 

L’any 2008 el centre d’exposicions del Palau de la Virreina, seu de l’Institut de Cultura de Barcelona, va començar una nova etapa com 
a La Virreina Centre de la Imatge. Des d’aleshores, la seva programació ha passat per la fotografia, l’audiovisual, els espots electorals, 
l’edició de llibres, els festivals literaris, les xerrades, la documentació digital o la literatura expandida en l’era de la imatge. 
 
El centre planteja l’exploració de la imatge com a coneixement i també com a estimulació de noves experiències culturals. Té per 
objectiu fonamental trobar una identitat pròpia en la xarxa d’espais de Barcelona, tant en les línies de programació com en 
continguts i formats. Així mateix, té com un dels seus objectius la coordinació amb altres centres dedicats a la creació visual. 

La Virreina Centre de 

la Imatge 

 



         
Director: Vicenç Altaió          
 

L'any 1984 Santa Mònica, antic convent que data del 1636, fou declarat monument historicoartístic d’interès nacional i es convertí en 
espai d’exposicions de la Generalitat de Catalunya. El març del 2009 es va reimpulsar, després de ser objecte d’una remodelació, i 
amb el nom d’Arts Santa Mònica. Els elements més destacats i característics de l’edifici són la rampa-terrassa exterior, que permet 
una visió privilegiada de la Rambla, i, a l’interior, l’original claustre que connecta i singularitza l’interior amb l’exterior. 
 
L’Arts Santa Mònica és un lloc de trobada entre la cultura humanística i la científica, com un espai de reflexió sobre les ràpides 
transformacions d’una societat en la qual el coneixement assumeix un caràcter cada cop més transversal. Un centre innovador que 
ofereix la possibilitat d’unir projectes d’investigació amb projectes expositius, les reflexions teòriques amb les pràctiques creatives, 
en un diàleg fluït entre les diferents disciplines vinculades a les arts, la tecnologia, la ciència, la comunicació, la societat i l’economia 
del coneixement.  
 

Arts Santa Mònica 



         
Director: Esteve Riambau          
 

L’origen de l’actual Filmoteca de Catalunya és la delegació barcelonina de la Filmoteca Nacional de España, que depenia del Ministeri 
de Cultura. L’any 1981 va ser traspassada a la Generalitat de Catalunya i va ser adscrita al Servei de Cinematografia del Departament 
de Cultura. L’any 2010, va adquirir el rang d’àrea de l’ICIC, amb l’objectiu d’aconseguir més rellevància en les seves activitats. 
La Filmoteca de Catalunya es membre de la FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film) i de l’ACE (Association des 
Cinémathèques Européennes). 
 
Les funcions pròpies de la Filmoteca són recuperar, preservar, catalogar i restaurar el patrimoni fílmic i documental, així com 
investigar i donar suport a la difusió de la cultura cinematogràfica amb especial atenció a la producció i la cultura cinematogràfica 
catalana. 
 
 

Filmoteca de 

Catalunya 

 



         
Director: Salvador Giner          
 

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC), fundat l’any 1907, és una institució acadèmica que té per objecte principal la investigació científica i 
la promoció del coneixement. És constituïda per cinc seccions: la Secció Històrico-Arqueològica, la Secció de Ciències Biològiques, la 
Secció de Ciències i Tecnologia,  la Secció Filològica —que acompleix la funció d’acadèmia de la llengua catalana— i la Secció de 
Filosofia i Ciències Socials. 
 
L’IEC actua com a acadèmia de les ciències i les humanitats i és integrat per membres numerarisde tota l’àrea d’influència de la 
llengua i cultura catalanes  i  membres corresponents distribuïts arreu del món. Disposa de vint-i-vuit societats filials, que inclouen 
totes les branques del saber, amb prop de deu mil socis. Des de l’any 1922, l’IEC és membre de la Unió Acadèmica Internacional 
(UAI). 
 
La seu de l’Institut d’Estudis Catalans és la Casa de Convalescència,un edifici del segle XVII situat al cor del barri del Raval de 
Barcelona. 

Institut d’Estudis 

Catalans (IEC) 

 


