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Xarxa de Centres d’Arts Visuals

• És una ofensiva a favor de l’art contemporani
• Busca que l’art contemporani s’obri més a la societat
• Ha de garantir la presència de les arts visuals contemporànies arreu del país
• Ha de multiplicar i dinamitzar el teixit artístic en el conjunt del territori
• Ha d’impulsar l’accés de la ciutadania a les arts visuals 
• Aquesta presència es farà de manera coordinada entre el Departament, els municipis i els 

agents artístics públics i privats
• El Macba donarà suport als centres territorials, en ser el centre de referència de la 

contemporaneitat per avançar cap a l’excel·lència

Xarxa d’Arts Visuals 

Centres: 8 
(actualment)

Visitants dels centres durant el 2011: 58.998
Exposicions presentades: 46
Activitats produïdes: 438
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Eixos

Contractes-programa per a cada centre, amb objectius quantificables

Creació d’òrgans de diàleg i intercanvi entre el Departament de Cultura, els ajuntaments i els centres 

A partir de la convicció dels ajuntaments en la seva aposta per l’art contemporani

Increment de la coordinació entre els centres de la XAV

Priorització de la inversió en activitat per sobre de la destinada a estructura

Sistematització de la presència al sistema dels diferents sectors de l’art contemporani

La Generalitat promou i coordina, l’Ajuntament decideix, el Centre d’Art programa i gestiona



Aportació Departament de Cultura a la Xarxa de Centres 

d’Arts Visuals (XAV)

946.000€

2011 2012

1.100.000€
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Centre d’art La 
Panera- Lleida

Tecla Sala- L’Hospitalet de Llobregat

Centre d’art contemporani de Barcelona

Centre d’art Can Xalant- Mataró

Centre d’art Bòlit - Girona
ACVic Centre d’arts 
Contemporànies

Centre d’art de Tarragona

Lo Pati. Centre d’Arts Visuals d’Amposta

Mapa de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals
El decret de la Xarxa de Centres d’Art contempla aquests vuit centres i fixa que n’hi haurà un màxim de nou
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Centre d’art 
La Panera- Lleida

Centre d’art de 
Tarragona

Lo Pati. Centre 
d’Arts Visuals 
d’Amposta

ACVic Centre d’arts 
Contemporànies

Centre d’art Can 
Xalant- Mataró

Tecla Sala-
L’Hospitalet de 
Llobregat

Centre d’art Bòlit 
Girona

Centre d’Art Contemporani 
de Barcelona

Museu d’Art 
Contemporani 
de Barcelona 

(MACBA)

Arts Santa Mònica

Xarxa de Centres d’Arts Visuals 

de Catalunya

Consell de regidors

Comissió  Executiva

Coordinadora
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Consell de regidors de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals

Consell de regidors de la 
Xarxa de Centres d’Arts 

Visuals de Catalunya

President: 

Conseller de Cultura

Director General de 
Promoció i Cooperació 
Cultural Coordinadora de la 

Xarxa d’Arts Visuals

Regidor de Cultural de 
L’Hospitalet de Llobregat

Regidora de 
Cultura de Lleida

Alcalde i regidor de 
Cultura de Girona

Regidor de 
Cultura de Mataró

Regidor de 
Cultura de Vic

Regidora de 
Cultura d’Amposta 

Regidora de Cultura 
de Tarragona

Cinquè tinent d’alcalde i 
regidor de Cultura de 

Barcelona

• El Consell Municipal del Sistema Públic de Centres i Espais d’Arts Visuals l’integren el conseller de Cultura, 
el director general de Promoció i Cooperació Cultural, la coordinadora de la Xarxa i els regidors de Cultura 
dels municipis amb centres que en siguin membres. 

• Posa en comú les polítiques en relació amb la Xarxa de Centres d’Art Visuals 

• Es reuneix un o dos cops l’any.
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Comissió Executiva de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals

Comissió Executiva de la 
Xarxa de Centres d’Arts 

Visuals de Catalunya

Presidenta: Responsable del Sistema 
de Centres i Espais d’Arts Visuals

Representant d’Arts 
Santa Monica

Representant del Museu 
d’Art Contemporani de 
Barcelona

Representants del 
Centre Tecla Sala de 

L’Hospitalet de Llobregat

Representant del Centre 
d’art La Panera de Lleida

Representant del Centre 
d’art Bòlit de Girona

Representant del 
Centre d’art Can Xalant 
de Mataró

Representant del ACVic 
Centre d’Art Contemporani

Representant del 
Centre d’Arts 
Visuals d’Amposta 

Representant del Centre 
d’Art de Tarragona

Representant del Centre 
d’Art Contemporani de 

Barcelona

• La Comissió Executiva de la Xarxa de Centrses d’Arts Visuals l’integren la coordinadora de la XAV, els directors dels centres
d’art que en són membres, un representant del Museu d’Art Contemporani de Barcelona i un representant de l’Arts Santa
Monica.

• Segueix i avalua l’estat de la Xarxa i proposa els plans anuals d’actuació

• Proposa i endega iniciatives de col·laboració entre els centres de la XAV

• Rep i estudia les necessitats, iniciatives i propostes que es plantegin des dels diferents sectors de les arts visuals

• Formula suggeriments, iniciatives i propostes d’actuació

• Elabora una memòria anual que doni compte de les actuacions realitzades



Coordinadora de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals
Funcions

• Supervisar el compliment dels contractes programa signats entre el Departament de Cultura i cada
ajuntament i referit a cada centre d’arts visuals

• Impulsar les reunions del Consell Executiu i dels Consells Assessors

• Fomentar la vertebració entre els centres territorials

• Fomentar la relació constant entre els centres territorials i dels centres territorials amb la resta de centres
expositius del seu territori, tant públics com privats

• Interlocució i recerca d’interlocució dels responsables dels centres d’arts visuals amb els representants dels
diferents sectors culturals i socials

• Promoure la relació dels centres amb els diferents àmbits del govern, molt especialment amb l’Institut
Ramon Llull per la difusió internacional, amb l’Institut Català de les Empreses Culturals per la relació amb el
sector privat, i amb el Departament d’Ensenyament pel que fa a la col·laboració en ensenyaments artístics

• Buscar la màxima incardinació dels centres en les xarxes internacionals

• Coordinar i supervisar les polítiques generals referents a la Xarxa de Centres d’Arts Visuals

• Coordinar les polítiques d’ajuts a la programació estable d’arts visuals
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Trajectòria de Conxita Oliver
Coordinadora de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals

Llicenciada en Geografia i Història, especialitat Història de l’Art per la Universitat de Barcelona (UB). Interiorista per l’Escola
d’Arts Aplicades i Oficis Artístics. Membre de l’Associació Internacional de Crítics d’Art (AICA) i de l’Associació Catalana de
Crítics d’Art (ACCA) des del 1983, de la qual formà part de la Junta Directiva entre els anys 1987 i 1995.

Desenvolupa la crítica d’art al diari Avui des del 1982 i a la Revista Bonart des del 1997 i ho ha fet a les emissores
radiofòniques Catalunya Cultura (1999-2002) i Ona Catalana (2000-2004). És autora de llibres sobre temes d’art contemporani i
ha escrit diverses monografies d’artistes. Ha publicat el llibre “Discurs crític. 25 anys d’escrits” (novembre 2009) editat per Ed.
Mediterrània, dins de la col�lecció “Crítica d’Art”, amb pròleg de Daniel Giralt-Miracle i presentació de Josep-Miquel Garcia.

Tècnica en Arts Plàstiques i Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha coordinat i comissariat
més d’un centenar d’exposicions entre el 1982 i el 2004. Redactora i coordinadora de la revista “Informatiu d’Arts Plàstiques”
publicada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya entre els anys 1989 i 1993. Responsable d’Arts Visuals
de l’Àrea de Promoció i Cooperació Artística del Departament de Cultura (2004).

Conservadora del Fons d’Art de la Generalitat de Catalunya des del 1987 fins al 2002 i membre de la Junta de Qualificació,
Valoració i Exportació de Bens del Patrimoni Històric i Artístic de Catalunya entre 1993 i 1996. Responsable del Programa de
Recerca i Creació de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural (2005). Responsable de l’Àrea de Projectes de l’Entitat Autònoma
de Difusió Cultural (2006). Responsable de la Unitat de Seguiment de l’Àrea de Projectes de l’Entitat Autònoma de Difusió
Cultural. (2007- octubre 2008). Responsable de la Unitat de Comunicació i Desenvolupament de l’Entitat Autònoma de Difusió
Cultural. (novembre 2008- març 2009). Membre de la Comissió d’experts sobre les arts visuals per a la realització de la web
culturcat.cat, promogut pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (2009).

Gerent de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya entre el 2009 i el
2011, entitat que va gestionar durant aquests anys l’espai Arts Santa Mònica.
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• El Consell Assessor s’ha de reunir, com a mínim, dos cops a l’any

• Actuea com a estructura mediadora i de connexió amb tots els agents implicats, representats per 
professionals dels àmbits:

• Ensenyament (centres d’ensenyaments artístics de grau mitjà i superior, departaments d’art 
d’universitats, acadèmies, centres d’educació ordinària...)

• Producció (patrocinadors i mecenes, associacions i iniciatives privades, xarxes d’art 
contemporani, col·leccionistes d’art contemporani, fundacions d’art contemporani, museus amb 
col·leccions d’art contemporani, espais i centres d’art contemporani)

• Difusió (galeristes, editors, crítics d’art, directors de certàmens i festivals, responsables de 
mitjans de comunicació ...) 

Consell Assessor de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals

• Seguir l’estat de la gestió dels centres, analitzar-ne i valorar-ne l’activitat i el funcionament

• Proposar mesures a les entitats titulars del centres per resoldre els dèficits que s’hi puguin detectar

• Elaborar propostes (no vinculants) per elevar-les a les entitats titulars dels centres, així com al Consell
Executiu de la Xarxa de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya

• Emetre informes (no vinculants) per elevar-los a les entitats titulars dels centres, així com al Consell
Executiu de la Xarxa de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya

• Realitzar les tasques que li encarregui el Consell Executiu de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals

Qui els 
forma

Funcions
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Contracte programa

13

• El Departament de Cultura i cada ajuntament  membre de la Xarxa de Centres d’Arts 
Visuals signaran un contracte programa on es defineixen els objectius, responsabilitats i 
indicadors per a cada centre. El contracte programa permet l’avaluació posterior. 

• Alguns dels objectiusobjectiusobjectiusobjectius que constaran en els contractes programa : 

• Incrementar en un determinat percentatge el nombre de visitants i la seva base sociodemogràfica

• Optimització dels recursos disponibles per tal de destinar el màxim de recursos a l’activitat

• Fomentar la coproducció, coparticipació i cofinançament amb altres equipaments públics nacionals i 
internacionals

• Integració en xarxes locals, nacionals i internacionals

• Programació d’activitats de creadors de diverses disciplines, amb especial atenció a aquells que siguin 
susceptibles d’esdevenir referència cultural nacional i/o internacional

• Incentivar les gires de les exposicions

• Organització d’activitats específiques per a diferents públics i agents socials clau així com la coproducció i 
coparticipació

• Incrementar anualment el nombre d’usuaris del web, fent que el web esdevinguin l’espai de comunicació 
entre l’ equipament i el públic de dins i fora dels territoris de parla catalana.

• Organitzar activitats educatives en relació a les arts contemporànies lligades al context social

• Aquests objectius aniran acompanyats d’indicadors objectivables que permetin 
l’avaluació posterior
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Objectius

• Facilitar l’accés de la ciutadania al 
coneixement i gaudi de les arts 
visuals en condicions d’igualtat

• Fomentar la formació de mediadors i 
augmentar els horitzons culturals del 
públic en general

• Fer més visible el patrimoni públic i 
privat d’aquest àmbit

• Fer participar la ciutadania dels 
contingus i activitats del centre

• Fomentar les pràctiques de creació 
artístiques.   

• Fer visibles els processos artístics dels 
autors (tant els joves com els 
consagrats)

• Reforçar la divulgació pública de l’art 
contemporani a partir d'incentivar la 
promoció d’activitats, fonamentals per 
garantir la seva projecció, tant en el 
mateix centre com en altres centres o 
espais

• Prestigiar més l’art contemporani

• Multiplicar el teixit artístic en la 
geografia catalana i garantir-ne la 
projecció

Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya

•Fomentar el pensament 
contemporani

•Multiplicar les centralitats

•Formació, producció, exhibició

• Millorar la comunicació

•Fomentar l’educació i dinamització
comunitària

•Desenvolupament de les arts visuals 
en el seu àmbit territorial

•Aprofitar la singularització per fer-se 
més visible

• Incrementar la connectivitat entre 
els centres

Artistes Centres Territorials Ciutadania
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Estratègia

Xarxa d’Arts 

Visuals
(Contracte programa)

Cooperació 
entre centres

Compaginar la vessant territorial amb la vessant nacional

•Itineràncies

•Economia d’escala

•Anella  Cultural

Possibilitat 
d’especialització

Programació d’acord 
amb la realitat 

específica de cada 
centre

•Nacional 
•Estatal
•Europa
•Internacional

•Agents privats
•Galeries
•Fires
•Fundacions

Ampliar la difusió i 
promoció dels artistes i 

potenciar la 
comercialització de 

l’obra Orientat al públic

Més inversió en 
activitat que en 

estructura

Col�laboració amb els 
centres d’ensenyaments 

artístics i 
professionalitzacicó del 

sector 

La despesa en estructura 
no haurà de superar el 

50% (en dos anys)

•Vinculant-se a esdeveniments ja madurs de l’entorn i que sigui motors locals o nacionals
•Outreach (recerca activa de nous públics)
•Projectes Educatius
•Gestió de Públics
•Potenciar l’ús de l’Anella Cultural
•Comunicació 2.0

•Millora formativa

•Inserció laboral

•Adequar els 
continguts educatius
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Membres de la XAV ja en funcionament

Centre d’Art Tecla Sala de l’Hospitalet del Llobreg at

Centre d’Art Tecla Sala
Avda. Josep Tarradelles i Joan, 44
08901 L’Hospitalet del Llobregat 
932602484
expoteclasala@l-h.cat
www.teclasala.net

El Centre d’Art Tecla Sala es defineix com un espai promotor i difusor de les arts visuals, a partir 
d’una programació contemporània i un clar compromís amb el territori.
A partir de projectes de producció pròpia, programes d’intercanvi o itinerància i acords de col�laboració 
amb altres institucions públiques i privades, els principals eixos de la seva programació són:

• Promoció i difusió de l’art contemporani català, a partir d’exposicions d’artistes amb una trajectòria 
consolidada. 
• Exposicions d’artistes nacionals i internacionals, actuals o de referència històrica. 
• Exposicions de creadors emergents, a partir de projectes puntuals. 
• Suport a iniciatives de caràcter local, que incorporin creadors o institucions vinculades a la ciutat.
• Educació de la sensibilitat envers les arts visuals. 
• Foment del patrimoni artístic de l’Hospitalet

Any de creació: 2002
Visitants 2011: 16.671
Exposicions 2011: 6
Activitats 2011: 206



El centre d’art La Panera és una plataforma de producció, difusió, formació i exhibició de les arts visuals al
nostre país i pretén ser un instrument que estableixi ponts entre la creació visual i la creació produïda en
d’altres àmbits culturals. Vol ser un centre de reflexió que vinculi les arts visuals amb les diverses
problemàtiques que genera la nostra societat.

Produeix i co-produeix exposicions i projectes educatius i comunitaris, formals i no formals. Aquest és un dels 
seus valors afegits més importants, ja que té una alta capacitat de generar coneixement original i concretar-lo 
en producte

• Desenvolupa un treball d’intercanvi en xarxa amb altres equipaments culturals del territori per tal de vetllar per 
l’equilibri descentralitzador

• Estableix ponts entre l’àmbit de la cultura i el de l’ensenyament per tal d’impulsar els temes d’art i educació; 
tema que està desenvolupant amb activitats pedagògiques i visites comentades.

Centre d’art La Panera
Any de creació: 2003
Seu: Plaça de la Panera, 2 
25002 Lleida
Contacte: 973.262.185
Més informació:
lapanera@paeria.cat
www.lapanera.cat
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Any de creació: 2003
Visitants 2011: 16.508
Exposicions 2011: 16
Activitats 2011: 29

Membres de la XAV ja en funcionament

Centre d’Art La Panera
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És un centre de creació d‘arts visuals i pensament contemporani que té com a objectius la recerca i la producció
en l’àmbit de les arts visuals. A la vegada s’especialitza en l’ús de les noves tecnologies en l’art, especialment en
la videogràfica. Ofereix a la comunitat artística i agents culturals els recursos necessaris per desenvolupar els
seus propis projectes.

• És un espai d'experimentació i innovació amb la intenció de donar forma als fets de la cultura visual del 
nostre temps.

• Ofereix  recursos, mitjans i suport als processos de producció de projectes en l'àmbit de les arts visuals 
contemporànies. La seva funció és la de facilitar eines als diferents col�lectius de creadors, impulsar i 
promoure iniciatives i projectes amb voluntat de servei

Any de creació: 2006
Seu: C/Francesc Layret, 75 08302 
Mataró
Contacte: 93.741.22.93
info@canxalant.es
www.canxalant.org

Membres de la XAV ja en funcionament

Can Xalant. Centre de creació i pensament contemporani de Mataró

Any de creació: 2006
Visitants 2011: 2.818
Exposicions 2011: 7
Activitats 2011: 172

18
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El Centre d’art contemporani Bòlit té com a objectiu desenvolupar programes de recerca, producció i
exhibició de projectes artístics contemporanis duts a terme per creadors i professionals d'altres àmbits del
coneixement locals, nacionals i internacionals, amb una forta implicació amb el seu context.

• Desenvolupa programes de recerca, producció i exhibició de projectes artístics contemporanis duts a
terme per creadors i professionals d’altres àmbits del coneixement locals, nacionals i internacionals.

• Programa activitats integrades, tot cercant la participació i la implicació de la societat civil des dels seus
inicis.
• Actua d’aglutinant i nucli catalitzador de les iniciatives i programes portats a terme a les comarques
gironines, tot cercant la col�laboració i l’intercanvi de projectes.Seu Bòlit-Sant Nicolau: Plaça de 

Santa Llúcia, 1 17007 Girona
Bòlit-LaRambla i Dadespai: 
Rambla de la Llibertat, 1
17004 Girona
972.427.627 / 972.223.305
info@bolit.cat
www.bolit.cat

Membres de la XAV ja en funcionament

Bòlit. Centre d’Art Contemporani Girona

Any de creació: 2008
Visitants 2011: 18.358
Exposicions 2011: 9
Activitats 2011: 17
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Equipament cultural públic per a la promoció de la creació, la producció i l'exhibició de propostes de les arts
visuals i altres disciplines artístiques contemporànies. Cerca dialogar amb el context nacional i internacional, per
difondre la seva pròpia activitat, per acollir i interactuar amb l'experiència, artistes i actors culturals externs.

Promou la creació, la investigació, la producció i la difusió de propostes vinculades a les pràctiques artístiques 
contemporànies. 

• Treballa amb el context nacional i internacional, per difondre la seva pròpia activitat, per acollir i interactuar amb 
experiències, artistes i actors culturals externs. 

• Desenvolupa una línia d’acció centrada en la relació entre l’activitat educativa, el territori i la interacció social. 

Seu: C/ Sant Francesc, 1 08500 
Vic
Contacte: 93.885.37.04
info@acvic.org
www.acvic.org

Membres de la XAV ja en funcionament

ACVic. Centre d’Arts Contemporànies

Any de creació: 2010
Visitants 2011: 3.435
Exposicions 2011: 3
Activitats 2011: 9
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El nou Centre d'Arts Visuals acompleix els resultats de la voluntat i el compromís mantinguts fins
ara amb les arts visuals a Amposta, establint així un centre d'art i de creació que constituirà un
espai de referència per a l'art contemporani, que alhora s'articularà amb altres espais, circuits i
accions tant en el propi context català com amb centres d'arts d'altres territoris. És el primer centre
d'exposicions d'arts visuals de les Terres de l'Ebre, i vol ser un referent tant a nivell territorial com
artístic per a tots els artistes de les nostres terres.

Aquest centre és fruit d’una tradició que es va posar en marxa fa anys amb la Biennal d’Art i el
Festival de Videocreació Strobe que han aconseguit transcendir el marc local, projectant-se al
conjunt del país. Durant aquest temps ha recollit la trajectòria seguida pel cicle Espai d’Arts Visuals
que es va encetar el 2003 com un cicle estable d’arts visuals; a més l’experiència acumulada pel
Museu de Montsià i l’Escola d’Art

CAV d’Amposta està 
gestionat per l’àrea 

de cultura de 
l’Ajuntament. Va ser 

inaugurat el 30 
d’octubre de 2010.

Membres de la XAV ja en funcionament

Lo Pati. Centre d’Arts Visuals d’Amposta

Any de creació: 2010
Visitants 2011: 2.489
Activitats 2011: 5 
Exposicions 2011: 5
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El Centre d'art de Tarragona és el resultat de la voluntat de cooperació entre l'Ajuntament de Tarragona i el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un equipament cultural amb vocació
d'autonomia i voluntat de servei públic, que treballa per a la promoció de la creació, la recerca, la producció, la
difusió, la formació i la documentació de la producció cultural i artística contemporània.El seu àmbit disciplinar és
el de les arts visuals i posa èmfasi en un plantejament multidisciplinar i transdiciplinar, per a treballar amb tot
tipus de disciplines, com ara les arts escèniques, la literatura, la música, etc.
El seu àmbit temporal és la contemporaneïtat i per això posa l'accent en les últimes tendències artístiques, amb
la voluntat d'estar contínuament en sintonia amb el present i copsar les pulsions del futur.
L'àmbit territorial del centre està marcat per la seva ubicació i vertebració amb el Camp de Tarragona, amb la
voluntat de projectar-se i vincular-se als àmbits nacional, estatal i internacional.
La seva especificitat experimental és la mediació, per produir valor des de la innovació, i és des d'aquí des d'on
treballa per vincular-se amb els àmbits nacional, estatal i internacional.

Oficina: Antiga Audiència 
Pla de Pallol, 3

43003 Tarragona
Contacte: Cèlia de Diego
Empresa gestora: Progess SL

info@centredartdetarragona.cat

El Departament de Cultura proposa que l’equipament també s’especialitzi en l’àmbit de la fotografia i aculli el
Festival SCAN, festival bianual, que es programarà pel 2012.

Membres de la XAV ja en funcionament

Centre d’Art de Tarragona

Any de creació: 2011



Funcions
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Xarxa de Centres 
d’Arts Visuals de 

Catalunya

Funcions

Centres d’Arts Visuals  

Contemporànies

• El finançament del Departament 
de Cultura es destinarà 
íntegrament a activitat 

• Garantir l’estabilitat del 
sistema d’arts visuals

• Coordinar la Xarxa de Centres 
d’Arts Visuals

• Fer el suport i seguiment del 
contracte programa de cada centre

• Actuar com a interlocutor entre la XAV 
i els grans equipaments culturals

• Impulsar línies polítiques nacionals 
d’art contemporani

• Finançar els centres de la XAV 
fins a un màxim del 50% (en el 
termini de dos anys)

• Mantenir la prioritat de les 
arts visuals dins la política 
cultural municipal

• Definir el model de centre, tant a 
nivll artístic com de gestió 

• Corresponsabilitat en els finançament

• Assumpció dels costos d’estructura dels 
centres

• Participació en òrgans de 
coordinació nacional 

• Elaborar, juntament amb el 
Departament de Cutlura i amb el 
centre, el contracte programa 

• Complir amb l’estipulat al contracte programa

• Hauran de dedicar a activitat almenys el 50% del seu pressupost anual

• Els centres que estiguin en funcionament  a l’entrada en vigor del 
decret tindran dos anys per adaptar-s’hi 

• Participar en els òrgans de coordinació 
nacional 
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Principals modificacions del Decret 195/2010, de la Xarxa d’Arts 
Visuals de Catalunya 

La coordinació de la Xarxa passa a dependre de la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural Art. 12, 13, 14, 19, 
22, 23, 24, DA 1a

Art. 7.1 L’àmbit territorial d’aquests centres deixa d’estar limitat a la seva vegueria

Més capacitat de decisió del municipi sobre el model de gestió dels centresArt. 8

Art. 15, 16 i 17 Modificació dels òrgans de govern. Creació del Consell de regidors i la Comissió Executiva



Lleida:Centre d’art La Panera i 
Museu d’Art Jaume Morera

Mataró:Centre d’art Can 
Xalant i Can Palauet

Centre d’art 
Bòlit - Girona

ACVic Centre d’arts 
Contemporànies

Centre d’art de Tarragona

Lo Pati. Centre d’Arts 
Visuals 
d’Amposta

Sala Àgora-
Cambrils

Museu Molí paperer-
Capellades

Museu de l’Empordà-
Figueres

Granollers: Museu d’Art 
i Roca Umbert. Fàbrica 
de les Arts

Centre Cultural 
Casino-Manresa

Barcelonès:

•Tecla Sala- L’Hospitalet 
de Llobregat
•Espai Betúlia-Badalona
•Centre d’art 
contemporani de 
Barcelona
•Can Sisteré- Santa 
Coloma de Gramenet

Vallès Occidental:

•Museu d’Art-Cerdanyola 
del Vallès
•Museu Abelló-Mollet del 
Vallès
•Sala d’Art del Centre 
Cultural-Ripollet
•Museu d’Art-Sabadell
•Sala Muncunill-Terrassa

Centre de la Imatge 
Mas Igésias-Reus

Monestir-Sant Feliu 
de Guíxols

Antic Escorxador-
Tortosa

Capella de St. Pelegrí –
Vilafranca del Penedès

La Ciutadella-
Roses

Baix Llobregat:

•Espai d’Art Moritz-
Cornellà de Llobregat
•Sala Muntadas – El Prat 
de Llobregat

La Sala- Vilanova i la Geltrú

Mapa dels centres d’art contemporani amb finançament del 

Departament de Cultura
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