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Algunes dades

La cultura 

i la cohesió social



Actuacions

La cultura 

i la cohesió social

Alguns exemples

• Música i art per a gent que pateix malalties

• Biblioteques a les presons

• Programes d’accessibilitat perquè tothom arribi a la cultura

• Xarxa d’associacions culturals a tots els racons del territori

• La llengua catalana, element d’integració intercultural

Actuacions destacades de futur

• Modificació del Decret del Consell Social de la Llengua de 

Signes Catalana

• Formació lingüística per a joves a centres de justícia

La cultura 

i la cohesió social





Algunes dades

La cultura 

i l’empresa



Alguns exemples
• 2018-19 anys del turisme cultural

• Clúster de l’Audiovisual

• Programes de préstecs per a sectors d’empreses culturals

• Promoció de la llengua en àmbits professionals i empresarials

• Indústries culturals i de l’experiència: RIS3CAT

Resultats del Consell de Govern Cultura

• Acord del Govern per a la protecció, conservació i difusió del 

patrimoni cultural i natural de Catalunya

La cultura 

i l’empresa





Algunes dades

La cultura i la 

societat digital



Alguns exemples
• Congressos com el Sònar+D, Gamelab o Loop ajuden a crear un 

ecosistema propici a les empreses de cultura digital

• Start-ups de sectors culturals i incubadores d’empreses

• Sector del vídeojoc en gran creixement

• Projectes institucionals d’eines lingüístiques, biblioteques digitals, 

arxius, patrimoni, etc.

• Pla de cultura digital

Resultats del Consell de Govern Cultura

• Acord del Govern pel qual s’impulsa i es promou l’ús del domini. cat i la 

presència del català a Internet i en les tecnologies digitals avançades

• Acord del Govern pel qual s’aproven mesures per a l’impuls de la 

gestió de documents i dades en el marc de l'administració digital de la 

Generalitat de Catalunya (ARESTA)

La cultura i la 

societat digital





Algunes dades

La cultura i la 

internacionalització



Alguns exemples
• Lectorats de llengua catalana a universitats a l’exterior

• Programa amb Arxivers sense Fronteres de suport als casals 

catalans amb documentació històrica

• Ajuts a projectes d’internacionalització d’empreses i d’accés a 

fons UE

• Presència a fires i esdeveniments internacionals com a cultura 

convidada. Fira del Llibre de Buenos Aires, Smithsonian

Folklife Festival, etc.

Resultats del Consell de Govern Cultura

• Acord del Govern per a l’impuls de la cultura i la llengua 

catalanes a la Catalunya Exterior

La cultura i la 

internacionalització





Algunes dades

La cultura 

i l’educació



Alguns exemples
• Educació activa als museus i equipaments culturals

• El programa Argonautes ha facilitat a 6.000 escolars de 

famílies en risc d’exclusió l’accés a la cultura

• Formació del professorat i utilització pedagògica del patrimoni. 

Activitats i tallers

• Programes de pràctiques artístiques i de conservació i 

restauració

• Foment de la lectura i els coneixement de la cultura popular 

des de les escoles i les biblioteques

• Formació d’adults en llengua catalana

Resultats del Consell de Govern Cultura

• Acord del Govern per a la promoció, difusió i innovació 

educativa en l’àmbit de les arts escèniques, la música i les arts 

visuals en l’Educació Infantil, Primària i Secundària

La cultura 

i l’educació





Algunes dades

La cultura 

i el territori sostenible



Alguns exemples
• La cultura és un element clau en les polítiques de regeneració de barris i 

ciutats

• Aplicació de l’1% cultural en programes de millora del patrimoni cultural i 

dels nuclis antics

• El Programa.cat porta espectacles de teatre i música a tot el territori amb 

l’Administració Local

• Biblioteques amb DO

• Incorporació de la cultura al Pla d’implantació de l’Agenda 2030. Objectius 

de Desenvolupament Sostenible

• Millora de l'eficiència energètica dels equipaments culturals

• Protecció del patrimoni i recuperació de la memòria històrica

Resultats del Consell de Govern Cultura

• Acord del Govern per a la protecció, conservació i difusió del patrimoni 

cultural i natural de Catalunya

• Acord del Govern pel qual s’aprova iniciar la tramitació del Pla d’arxius 

i gestió documental de Catalunya 

La cultura 

i el territori sostenible



Resum

La cultura 

transversal

208 participacions dels diferents 

departaments del Govern en accions de cultura 
transversal

6 acords del Govern per col·laborar en 

matèries de:

• Turisme cultural sostenible i patrimoni

• Presència del català a internet i tecnologies avançades

• Impuls de la cultura i la llengua a la Catalunya Exterior

• Innovació educativa en les arts per a educació infantil, primària 

i secundària

• Aprovació del Pla d’arxius i gestió documental

• Impuls de la gestió de documents i dades en el marc de 

l’administració digital de la Generalitat


