
El projecte ARTIS
Art per la Inclusió social



Secretaria General. Gabinet Tècnic 

1. Què és ARTIS (Art per la inclusió social)
 ARTIS és un projecte de cooperació entre França (Occitània) i Catalunya, impulsat pel 

Departament de Cultura, que s’emmarca en el programa europeu de cooperació territorial 
POCTEFA. 

 Objectius: 

 ARTIS té com objectiu principal donar resposta als reptes d’inclusió i accessibilitat dels 
equipaments culturals del territori transfronterer (occità i català) a partir de la creació de 
programes específics adreçats als colꞏlectius amb més risc d’exclusió per motius socials o 
sanitaris. 

 ARTIS es vol posicionar com un instrument de cohesió social que permeti incrementar la 
participació ciutadana dels colꞏlectius més vulnerables en activitats culturals. 
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2. ARTIS i el programa POCTEFA
 El programa POCTEFA s’articula a partir de 5 eixos estratègics que tenen com objectiu 

fomentar el desenvolupament sostenible del territori transfronterer.

 ARTIS s’emmarca en els següents eixos i objectius del programa POCTEFA: 

 Reforçar les competències i la inclusió dels territoris (Eix 5).

 Millorar l'accés als serveis, tant socials como sanitaris o culturals (Prioritat d’inversió 9a).

 Millorar l’accés als serveis (Objectiu estratègic 10) 
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3. Qui forma part d’ARTIS
ELS SOCIS que conformen el projecte són: 

Socis catalans:
 Departament de Cultura, com a cap de fila
 Agència Catalana del Patrimoni Cultural
 L’Auditori
 Museu Nacional d’Art de Catalunya

Socis francesos:
 Consell Departamental dels Pirineus Orientals 
 Museu d’Art Hyacinthe Rigaud
 Orquestra Nacional del Capitole de Toulouse

4



Secretaria General. Gabinet Tècnic 

4. Finançament del projecte ARTIS
 Pressupost total del projecte: 1.095.604 EUR
 El programa POCTEFA, amb fons FEDER, cofinança el 65% del pressupost 

total: 712.143 €

 Pressupost del Departament de Cultura: 238.303,77 EUR 

 Cofinançament FEDER: 154.897,45 EUR
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https://www.youtube.com/watch?v=fMDeNjcKKss



 Apropar colꞏlectius: músics i artistes, persones amb diversitat funcional, 

medidadors culturals, tècnics d’equipaments, treballadors socials…

 Millorar l’accessibilitat sociosanitàira universal per gaudir dels béns

culturals. 

 Eines metodològiques de diagnosis en matèria d’accessibilitat: anàlisis

conjunts i participatius

5. Bones pràctiques del projecte ARTIS
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 Intercanvis i transferència entre institucions i actors culturals del territori

transfronterer

 Formació, coneixement i recursos

 Treball colꞏlaboratiu: detectar oportunitats i replicabilitat

 Marc estratègic compartit i colꞏlaboració robusta

 Comunicació, sensibilització i difusió en la materia

6. Per què comptar amb POCTEFA 
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7. El rol del soci cap de fila
 Coordinació del projecte en tot el seu cicle de vida

 Seguiment d’accions de cada soci i assoliment d’indicadors

 Línia de comunicació entre els participants del projecte i l’autoritat de gestió
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cultura.gencat.cat
culture.international@gencat.cat
https://cultura.gencat.cat/ca/temes/internacional/programes-unio-europea/poctefa/artis/inici/
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