
Objectius

- Disposar elements d’anàlisi que permetin conèixer el sector cultural a 
Catalunya, planificar i avaluar les polítiques públiques en cultura.

- Generar un sistema d’indicadors clau de l’activitat culturals municipal 
en l’àmbit de les arts escèniques, la música, i les arts visuals. 

- Oferir eines i crear instruments que permetin avaluar l’activitat cultu-
ral municipal de manera sistemàtica, continuada i fiable, tant per part 
dels ajuntaments, contrastar-ne entre ells.

- Conèixer els marcs de referència pel que fa a l’anàlisi i l’avaluació de 
la cultura. 

- Conèixer experiències rellevants del sistema públic català pel que fa a 
l’anàlisi i l’avaluació en l’àmbit cultural. 

- Compartir els indicadors i les estratègies d’anàlisi i avaluació de les 
programacions municipals. 

- Detectar dels interessos i les necessitats de les programacions cultu-
rals locals pel que fa a l’anàlisi i l’avaluació. 

- Valorar la viabilitat d’establir accions consensuades d’anàlisi i avalua-
ció entre diversos municipis.

Indicadors, anàlisi  
i avaluació en 
les programacions  
culturals locals
17 de febrer de 2023
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I. Les estadístiques culturals a Catalunya

Es presentaran les principals fonts d’informació d’estadística cultural a 
Catalunya com a base per a l’elaboració d’indicadors, la comparabilitat amb 
altres sectors d’activitats i amb estàndards internacionals. 

Descripció del programa estadístic del Departament de Cultura, en especial 
de les estadístiques que permeten ajudar a dissenyar les programacions 
locals: despesa dels ajuntaments en cultura,  perfil dels consumidors culturals,  
les sales d’arts escèniques i els arxius municipals. 

II. PICEM Sistema d’indicadors de l’activitat cultural dels municipis de 
Catalunya 

Aquest sistema permet obtenir, de forma àgil i immediata, l’estat de l’acció 
cultural municipal així com  la seva evolució a la vegada que    avaluar les 
polítiques culturals dels municipis, la seva incidència, així com els resultats de 
l’acció de suport del Departament de Cultura. 

Descripció del projecte així com del seu desenvolupament incidint de forma 
expressa en la descripció de la plataforma, les  seves funcionalitats i recursos 
que ofereix als Ajuntaments per avaluar la seva política cultural municipal. 
Amb exemples pràctics analitzarem tots aquests aspectes i la utilitat que pot 
tenir en aspectes clau com la definició d’objectius estratègics, l’avaluació de 
polítiques publiques i el control de l’activitat cultural.

A la vegada obrirem un camp de reflexió pels assistents on posarem a debat 
tots els elements tant funcionals com de disseny i finalitats del projecte de 
cara a una futura millora i /o redefinicio del sistema.

III. Avaluacions Estratègiques per a equipaments d’àmbit nacional.

Presentació del procés de creació de les Avaluacions Estratègiques per a 
equipaments d’àmbit nacional. Les Avaluacions Estratègiques és un sistema 
desenvolupat pel CoNCA per verificar la naturalesa dels processos i els 
resultats d’impacte en la societat que s’obtenen dels equipaments culturals, 
a fi d’establir vincles directes entre resultats, el retorn social de les pràctiques 
realitzades i la inversió dels recursos assignats. Seguint el model de les 
avaluacions estratègiques s’està treballant en una proposta d’autoavaluació 
per a equipaments d’àmbit municipal.



Docents
Neus Rios Calvet. Cap del Servei d’Avaluació, Estudis i Transparència 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Joan Anton Martínez. Cap de l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Ramon Castells. Cap d’Estudis del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts (CoNCA)
Jordi Auladell. Responsable d’Avaluacions Estretègiques del Consell  
Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)

Lloc de realització
UPF-BSM (Barcelona School of Management). 
Universitat Pompeu Fabra.
Balmes, 134. Barcelona

Durada 
4 hores

Horari
de 9.30 a 14.00 hores

Destinataris
Tècnics responsables de programes culturals de l’administració local.

Certificat
Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que acreditin la participació 
al 80 per cent de les hores lectives de la sessió.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 13 de febrer de 2023. La inscripció és 
gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions es 
tindrà en compte la cobertura territorial (s’afavorirà la participació del màxim 
nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció de les sol·licituds. La 
formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu al 
web de la Federació: www.fmc.cat.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya




