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1. Presentació del sector 
 El sector de la cultura té per finalitat la construcció, representació i difusió d’una identitat col·lectiva. En aquest 

sentit, totes les activitats lligades a aquest objectiu poden ésser classificades en tres subsectors: 

 

• Arts escèniques: engloba tots aquells àmbits lligats a la creació, difusió i producció de qualsevol tipus 

d’art destinat a ser representat en viu sobre un escenari. 

• Gestió cultural: inclou tots aquells serveis destinats a promoure el desenvolupament del treball artístic i 

a fomentar la seva inserció en una estratègia social, territorial o de mercat. 

• Indústries culturals: inclou totes aquells àmbits lligats a la provisió de productes culturals massius, com 

ara la indústria editorial, la indústria musical o la producció audiovisual. 

 

Actualment l’aparició i popularització de les noves tecnologies constitueix, alhora, un repte i una oportunitat pel 

sector, donant lloc a nous espais i formes de consum de la cultura per part dels ciutadans. D’altra part, cada cop 

més, el sector cerca noves fonts de finançament alternatives com el mecenatge, el patrocini o els sponsors, per tal 

d’activar l’activitat.  

2. Context actual 
Tendències globals: Segons les darreres dades publicades, al setembre de 2012 el sector cultural representava 

entre un 3% i un 5% del PIB Europeu, tot i que la seva importància econòmica es considera lleugerament més 

elevada donat el seu impacte en altres sectors econòmics, com ara el turístic. El Consell d’Europa posa èmfasi en 

el rol de la cultura a la societat i la seva importància per a l’existència de valors compartits arreu del continent. En 

aquesta línia, i a fi de potenciar l’activitat cultural, tot donant suport a artistes i organitzacions del sector, des de la 

UE s’han posat en marxa diversos programes com ara “Cultura i Media” o el vigent “Europa creativa”.  

 

Espanya: El sector cultural ha experimentat una considerable reducció com a conseqüència de la crisi econòmica. 

En el primer trimestre del 2014, 820.800 persones treballaven en el sector (4.8% del total de població ocupada a 

Espanya), un 2% menys respecte el mateix període de l’any anterior. Pel que fa referència a les empreses del 

sector, segons les dades del Anuario de Estadísticas Culturales de 2013 (1), a finals de 2012, existien al país unes 

101.342 empreses culturals, gairebé un 2% menys respecte l’any anterior. Quant a la seva distribució geogràfica, 

la Comunitat de Madrid, Catalunya, Andalusia i la Comunitat Valenciana concentren més del 60% de les empreses 

culturals espanyoles. 

Aquesta contracció que es registra en el sector, tant a nivell d’ocupació com del nombre d’empreses es deu no 

només a les retallades pressupostàries de les Administracions públiques sinó, també, a una disminució de la 

despesa en cultura per part de les famílies espanyoles. Als efectes directes de la crisi, cal afegir-ne d’altres com la 

pujada del IVA o l’avantprojecte de llei sobre la propietat intel·lectual que han contribuït a agreujar la situació 

conjuntural del sector.  

 

Catalunya: L’activitat cultural a Catalunya registra una situació força més esperançadora. L’any 2013 el sector va 

representar un 3,2% de l’economia catalana, sent la tercera indústria amb un major volum de negoci (17.000 M€), 

només per darrere de la indústria alimentària i la turística. Al 1r trimestre del 2014 es va registrar un augment del 

10.5% en la població ocupada en el sector cultural respecte el mateix període de l’any anterior, amb 182.000 

persones ocupades al sector (6.2% del total de població ocupada a Catalunya). Cal destacar a més, l’important 

impuls que representa el turisme pel sector cultural, un impuls que s’evidencia amb el fet que un 63% dels turistes 

que visiten Catalunya realitzen alguna activitat de tipus cultural. Aquest context, doncs, contribueix a dinamitzar i 

desenvolupar l’activitat artística i cultural a Catalunya, que ocupa la 5a posició en el rànquing de clústers 

d’indústries culturals i creatives, segons dades de l’Observatori de Clústers Europeus de la Comissió Europea .  
. 
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Indicadors Sector 

Cultura 

Contribució del sector al PIB  

català (2) 

Població ocupada a 

Catalunya (3) 

Nombre d’empreses a 

Catalunya (3) 

3,2 (Novembre 2013) 182.000 (2014) 50.000 (2013) 

(1) Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(2) Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

(3) Xifres aproximades. Idescat, a partir de les dades de l’EPA de l’INE 

 



3. Tendències claus del sector  
Tendències sectorials  

Professionalització 

i major qualificació 

Tradicionalment, les persones que treballaven en el sector cultural tenien un clar 

component autodidacta o vocacional, o bé procedien d’altres sectors. Actualment, 

cada cop més, esdevé important disposar d’una trajectòria professional dintre del 

sector, complementada amb formació específica. En certs àmbits i ocupacions, 

fins i tot, es requereix formació específica del sector cultural i complementar-ho 

amb formació relacionada amb la gestió empresarial. En aquest sentit, a l’oferta 

de cicles formatius o graus universitaris de cultura, s’amplia l’oferta formativa amb 

màsters especialitzats en determinades àrees relacionades amb la gestió.  

D’altra banda, des dels propis col·lectius de professionals, com ara els gestors 

culturals, s’està duent a terme un procés de definició dels perfils requerits, tot 

identificant la formació, experiència i les competències necessàries per a 

desenvolupar cada ocupació. També s’estan reforçant els llaços entre els 

professionals d’una mateixa ocupació, tot potenciant l’associacionisme entre els 

mateixos, amb la finalitat d’establir fòrums per a l’intercanvi de coneixements i 

experiències, alhora que s’aconsegueix desenvolupar un major sentiment de 

pertinença al col·lectiu. 

Noves fonts de 

finançament 

L’actual context econòmic està empenyent al sector cultural a realitzar una reflexió 

sobre la seva sostenibilitat econòmica, i especialment, quines han de ser les 

seves fonts de finançament.  

La reducció de les subvencions i ajudes per part de les Administracions públiques 

ha de veure´s compensada per l´establiment de fórmules de cooperació públic-

privades.  

En aquest sentit, des del sector cultural ja s´està treballant en una promoció del 

mecenatge així com el patrocini d’esdeveniments. Així mateix, l’excel·lent qualitat 

de bona part dels espais escènics del país obre interessants fórmules per obtenir 

ingressos mitjançant la seva promoció com a espai de reunions i congressos 

empresarials. 

Impacte de les TIC i 

els canals 2.0 

Les noves tecnologies i els canals 2.0 ofereixen àmplies oportunitats al sector 

cultural, tot facilitant un major accés a la cultura per part dels ciutadans i 

permetent una major interacció entre creadors, difusors i receptors.  

Les tecnologies digitals, tanmateix, no només constitueixen nous canals per a la 

creació i difusió de les noves obres, també suposen la possibilitat d’identificar a 

temps, gairebé real, quines són les tendències i necessitats culturals de la 

ciutadania, tot donant-hi una resposta a temps real.  

No obstant, cal tenir en compte que les noves tecnologies també plantegen reptes 

de mida considerable com, per exemple, garantir el respecte pels drets d’autor de 

les diferents creacions. 

Internacionalització 

La caiguda de la demanda interna de productes culturals ha impulsat al sector a 

buscar nous consumidors fora de les fronteres del país. En aquest sentit es 

registra un progressiu creixement de les exportacions de béns i serveis culturals, 

les quals han arribat a superar les importacions culturals, tot donant com a resultat 

una balança comercial positiva. Cal destacar especialment el rol de la indústria 

editorial, la qual lidera el procés d’internacionalització, acostant els productes 

editorials catalans als mercats europeus i americans. 

Vinculació amb el 

turisme 

Catalunya disposa d’un excel·lent patrimoni cultural i artístic, reconegut arreu del 

món. Cada cop més el sector turístic està convertint-se en un motor de l’activitat 

cultural, com demostra l’elevat nombre de visitants que duen a terme activitats 

culturals, durant la seva estada al país. En aquest sentit, el sector cultural està 

procedint a reforçar la seva oferta, tot donant cabuda a les necessitats dels 

visitants, així com a establir fórmules de cooperació amb el sector turístic. 
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4. Ocupació al sector de la cultura 
Després d’una època d’auge en el sector cultural, durant els darrers anys s’ha patit una pèrdua de llocs de treball 

que ha continuat fins l’actualitat. Tot i que les dades apunten a una lleugera millora pel que fa a l’activitat cultural a 

Catalunya, encara no es pot afirmar que hi hagi una recuperació consolidada del sector. Les noves tendències del 

sector, com ara l’impacte del les TIC, una major qualificació dels professionals i l’impuls aportat per el sector 

turisme s’apunten com a palanques per a obrir noves oportunitats als professionals del sector.  

 

  

 Anàlisi de l’ocupació al sector de la 

cultura 

Tendència actual Previsió de creixement 

  
 Recuperació/Creixement;  Manteniment;  Decreixement 

4.1. Ocupacions de major qualificació més demandades 

  Ocupació Descripció 
Requisits valorats (Formació, 

experiència i competències) 

Altres aspectes 

destacats 

1 

Tècnic/a en 

projectes de 

digitalització de 

col·leccions 

El tècnic en projectes de digitalització 

de col•leccions és el professional 

encarregat de garantir la transformació 

d'una informació en format físic a un 

format digital, cosa que li permet 

beneficiar-se dels avantatges de 

conservació, d'emmagatzematge i de 

tractament que el sistema digital 

ofereix. 

• Formació: cursos 

d’especialització en fotografia 

digital, conservació i 

emmagatzematge digital 

d’imatges. Així mateix és 

important tenir coneixement 

sobre les tecnologies 

emprades en la digitalització. 

Cada cop més es 

valora que els 

candidats combinin 

titulacions lligades a 

l’àmbit de la cultura i 

les arts amb 

coneixements de gestió 

empresarial 

(planificació de 

projectes, control de 

costos, negociació, 

etc.) 

 

Donat els constants 

canvis en el panorama 

cultural és necessària 

certa formació contínua 

per a especialitzar-se 

en les noves 

tendències del sector. 

 

És important tenir una 

actitud innovadora i 

creativitat, així com 

interès i sensibilitat cap 

a les tendències i 

novetats en el camp de 

les arts. 

2 
Planificador/a 

cultural 

Els/les planificadors/es culturals 

s'encarreguen d'organitzar l'oferta 

d'activitats culturals i artístiques en el 

seu àmbit de competència (sectorial i/o 

territorial). 

• Experiència: es tracta d’una 

professió que requereix 

experiència prèvia com, per 

exemple, la participació en 

iniciatives d’estudiants, 

col·laboracions amb 

productors de teatre, 

col·laboració en 

esdeveniments de la 

comunitat (com festes al 

carrer), treball en àrees 

d'atenció al client o bé 

col·laboracions en festivals, 

fires o mostres. 
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http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa4760/tecnic-a-en-projectes-de-digitalitzacio-de-colleccions.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa4760/tecnic-a-en-projectes-de-digitalitzacio-de-colleccions.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa4760/tecnic-a-en-projectes-de-digitalitzacio-de-colleccions.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa4760/tecnic-a-en-projectes-de-digitalitzacio-de-colleccions.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincnou&idnivell2=utreszeronou&idnivell3=utresuzero
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerosiszero&idnivell2=utresdosnou&idnivell3=utrestresdos
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/P/fitxa5371/planificador-a-cultural.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/P/fitxa5371/planificador-a-cultural.do


  Ocupació Descripció 
Requisits valorats (Formació, 

experiència i competències) 

Altres aspectes 

destacats 

3 Gestor/a de Drets 

El gestor de drets és el professional 

que proporciona un servei de 

consultoria a les empreses, artistes o 

creadors del sector cultural per 

assessorar-los sobre els drets de 

propietat intel•lectual, gestionar les 

llicències, els drets d'emissió, i en 

definitiva fer tot allò relacionat amb la 

protecció i defensa dels seus drets. 

• Formació: es requereix 

preferentment una 

llicenciatura en Dret o bé en 

Ciències Socials. 

• Experiència: experiència i 

coneixements sobre lleis en 

matèria de propietat 

intel·lectual així com del 

sector cultural i les seves 

particularitats. 
Donat que cada cop les 

noves tecnologies 

tenen un major pes en 

les activitats culturals, 

és convenient tenir 

coneixements sobre el 

camp. Així mateix, per 

algunes activitats pot 

ésser necessari aportar 

certa formació 

específica. 

 

 

 

El desenvolupament de 

bona part de les 

activitats corresponents 

a aquest sector té lloc 

de forma col·lectiva, 

per la qual cosa és 

necessari disposar de 

competències com la 

flexibilitat i la gestió del 

canvi i treballar en 

equip i la cooperació. 

4 

Responsable de 

màrqueting, 

comunicació i 

cultura 

El professional del màrqueting cultural 

identifica les demandes socials en el 

sector de la cultura per poder realitzar 

propostes atractives que les satisfacin. 

• Formació: es requereix una 

titulació en l’àmbit de 

l’empresa o bé en 

publicitat/periodisme. Un 

màster en màrqueting i 

comunicació és un 

complement valorat. 

• Experiència: és recomanable 

tenir experiència prèvia en 

l’aplicació de tècniques de 

màrqueting. 

5 
Documentalista 

digital 

Professional encarregat de la creació, 

gestió i explotació de fons de 

documentació digitals i que, a la 

vegada, disposa del coneixement i les 

competències tècniques necessàries 

per a explotar de manera 

sistematitzada la informació extreta 

d'Internet com a font de recursos útils 

per a una organització. 

• Formació: formació específica 

en l’àmbit de les ciències de 

la documentació. És 

convenient dominar els 

llenguatges documentals.  

6 
Enginyer/a de 

software de gràfics 

L'enginyer de software de gràfics és el 

professional especialitzat en la creació 

i desenvolupament de software per als 

processos de producció d'ambients 

virtuals i efectes visuals. 

• Formació: formació en 

enginyeria de l’àmbit de les 

TIC. Coneixements sobre 

llenguatges de programació 

(Visual C++, Visual Basic, 

Java, ActiveX, etc.) 

• Experiència mínima en 

almenys una àrea dels gràfics 

per computadora (3D, procés 

de la imatge o animació). 
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http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/G/fitxa4780/gestor-a-de-drets.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincvuit&idnivell2=udosnouquatre&idnivell3=udosnoucinc
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincvuit&idnivell2=udosnouquatre&idnivell3=udosnoucinc
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincset&idnivell2=udossetquatre&idnivell3=udossetset
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http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/R/fitxa4784/responsable-de-marqueting-comunicacio-i-cultura.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/R/fitxa4784/responsable-de-marqueting-comunicacio-i-cultura.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/R/fitxa4784/responsable-de-marqueting-comunicacio-i-cultura.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/D/fitxa4786/documentalista-digital.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/D/fitxa4786/documentalista-digital.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/E/fitxa4826/enginyer-a-de-software-de-grafics.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/E/fitxa4826/enginyer-a-de-software-de-grafics.do


  Ocupació Descripció 
Requisits valorats (Formació, 

experiència i competències) 

Altres aspectes 

destacats 

7 

Conservador/a-

restaurador/a de 

béns culturals 

És el/la professional que s'encarrega 

de la conservació, prevenció i 

restauració de bens artístics i culturals. 

La varietat amb la qual es presenten 

aquests béns artístics i culturals 

exigeix sovint una especialització dins 

d'aquest sector.  

• Formació: titulacions lligades 

a la conservació i restauració, 

l’arqueologia o l’art. És 

recomanable tenir capacitat 

de combinar les tècniques 

tradicionals amb les 

possibilitats que ofereixen les 

noves tecnologies. 

Atesa la tendència 

creixent a la realització 

d´esdeveniments 

culturals internacionals 

és necessari tenir 

coneixements 

d’idiomes. 

8 
Coordinador/a 

d'exposicions 

Professional qualificat que controla i 

dirigeix totes les accions i moviments 

necessaris per tal de que tot allò que 

conforma l'exposició hi sigui en el 

moment previst. 

• Formació: és convenient 

disposar de coneixements 

sobre tràmits administratius 

en duanes, així com sobre 

tècniques de conservació 

preventiva.  

• Experiència: és recomanable 

disposar d’experiència en 

logística, comerç i/o transport 

a escala internacional. 
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http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/C/fitxa4740/conservador-a-restaurador-a-de-bens-culturals.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/C/fitxa4740/conservador-a-restaurador-a-de-bens-culturals.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/C/fitxa4740/conservador-a-restaurador-a-de-bens-culturals.do
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http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/C/fitxa4744/coordinador-a-dexposicions.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/C/fitxa4744/coordinador-a-dexposicions.do


4.2. Ocupacions de menor qualificació més demandades 

  Ocupació Descripció 

Requisits valorats 

(Formació, experiència i 

competències) 

Altres aspectes 

destacats 

1 

Auxiliar tècnic/a en 

control 

d'instal·lacions 

artístiques 

És el professional encarregat de 

controlar la incorporació i el 

manteniment dels equipaments i de 

les instal•lacions d'imatge, so i 

multimèdia que formen part 

d'algunes exposicions. 

• Formació: cal haver cursat 

cicles formatius 

relacionats amb imatge i 

so, electricitat i electrònica 

o bé en informàtica i 

comunicacions.  
La formació requerida per 

aquestes posicions 

correspon essencialment 

a graus superiors, tot i 

que cal complementar-la 

amb experiència en llocs 

de treball similars. 

 

És recomanable aportar 

competències com la 

flexibilitat i la gestió del 

canvi, l’organització i la 

planificació, així com 

orientació cap a la 

qualitat. 

 

És imprescindible 

disposar d’interès per les 

darreres tendències 

artístiques i culturals així 

com per les innovacions 

tecnològiques i tècniques 

lligades al sector. 

2 

Tècnic/a 

d'embalatge i 

tractament d'obres 

d'art 

És el professional especialitzat en 

l'embalatge, la protecció i la 

manipulació d'obres d'art, 

coneixedor del tractament i de les 

tècniques idònies per a cada tipus 

d'obra o de bé cultural. 

• Formació: es requereix 

haver cursat un cicle 

formatiu d’arts plàstiques i 

disseny. Així mateix és 

valorable tenir 

coneixements sobre 

museologia i/o 

conservació preventiva. 

• Experiència: és valorable 

haver participat en 

muntatge i desmuntatge 

d’exposicions. 

3 Editor/a digital 

L'editor digital és el professional 

que s'ocupa de l'edició i el 

muntatge dels productes 

audiovisuals digitals. 

• Formació: es requereix 

una formació de cicle 

formatiu/universitària 

sobre audiovisuals. Així 

mateix, és convenient 

tenir domini de softwares 

d´edició digital.  

• Experiència: es valora 

haver participat en el 

muntatge i edició de 

pel·lícules i vídeos. 
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http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/A/fitxa4736/auxiliar-tecnic-a-en-control-dinstallacions-artistiques.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/A/fitxa4736/auxiliar-tecnic-a-en-control-dinstallacions-artistiques.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/A/fitxa4736/auxiliar-tecnic-a-en-control-dinstallacions-artistiques.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincvuit&idnivell2=udosnouquatre&idnivell3=udosnoucinc
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincvuit&idnivell2=udosnouquatre&idnivell3=udosnoucinc
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincsis&idnivell2=udoscincquatre&idnivell3=udoscincsis
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincsis&idnivell2=udoscincquatre&idnivell3=udoscincsis
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa4756/tecnic-a-dembalatge-i-tractament-dobres-dart.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa4756/tecnic-a-dembalatge-i-tractament-dobres-dart.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa4756/tecnic-a-dembalatge-i-tractament-dobres-dart.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa4756/tecnic-a-dembalatge-i-tractament-dobres-dart.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/E/fitxa4824/editor-a-digital.do


5. Conclusions i Projecció futura  
Impacte de les TIC i noves oportunitats 

• L’auge de les noves tecnologies 2.0 ofereix àmplies oportunitats pel sector cultural. 

Les tecnologies possibiliten una major difusió de les activitats culturals, tot eliminant 

possibles barreres d’accés que podien existir prèviament i incrementant el mercat de 

consumidors potencials. A més a més, permeten establir relacions bidireccionals, 

essent possible una interacció a temps, gairebé real, entre creadors i receptors que 

afavoreix una identificació millor de possibles tendències i oportunitats, així com dels 

resultats de cada activitat. 

• Si bé el context econòmic ha suposat una reducció dels recursos públics destinats al 

sector de la cultura, ha incentivat la cerca de fonts alternatives de finançament. Així 

doncs, s’està tendint al desenvolupament d’estratègies de col·laboració público-

privades així com de mecenatge, que fins ara havien estat poc freqüents al nostre 

país. D’altra banda, les restriccions pressupostàries han promogut la incorporació de 

criteris d’eficiència i rendibilitat en la gestió de projectes culturals. 

Els professionals del sector de la cultura 

• Es detecta una clara tendència cap a la professionalització dels treballadors del 

sector cultural. Cada cop és més rellevant disposar d’una trajectòria professional 

dintre del sector, reforçada per coneixements lligats, no només a l’àmbit de la cultura 

sinó també en la gestió empresarial. Així mateix, s’està procedint a una major 

definició dels perfils corresponents, tot clarificant les competències i habilitats 

requerides, com per exemple en el cas dels gestors culturals. 

• S’enforteix l’associacionisme professional, tot establint-se fòrums d’intercanvi 

d’experiències i metodologies, i reforçant el sentiment de pertinença a un col·lectiu 

determinat.  

• Existència d’una àmplia oferta formativa, per a tots els nivells, lligada al món cultural. 

Als cicles formatius i a les titulacions de grau, s’afegeixen cada cop més màsters 

adreçats a professionals que volen incrementar la seva qualificació i especialització 

en un àmbit del sector.  

Alertes 

• Les restriccions pressupostàries han tingut un considerable impacte en les activitats 

del sector, donada l’elevada dependència d’aquest en vers les subvencions i ajudes 

públiques. A més, el context econòmic ha suposat una caiguda del consum cultural 

per part de les famílies, caiguda que s´ha vist agreujada per l’increment de certes 

taxes. Aquests factors han provocat una reducció de l’activitat del sector que s’ha 

traduït en una disminució de l’ocupació així com el tancament d’empreses i 

companyies. 

• La difusió de les noves tecnologies digitals, si bé ofereix importants oportunitats al 

sector, pot comportar que en alguns casos tinguin lloc vulneracions dels drets de 

propietat intel·lectual. 

Fortaleses 

• Donades les característiques de la cultura com a vehicle per a la formació i reforç 

d’una identitat col·lectiva és possible afirmar que, malgrat les restriccions 

pressupostàries, continuarà havent-hi un fort compromís per part dels poders públics 

amb el sector. 

• L’impuls que representa el turisme pel sector cultural és clau per a reforçar la seva 

dinamització i el seu desenvolupament.  

• La majoria dels professionals que hi treballen tenen un clar component vocacional, 

estant altament motivats i compromesos amb la seva feina. 
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Les noves tecnologies i una major qualificació dels seus professionals s’apunten com a 

palanques de reactivació del sector.  



Cofinancen: Elaborat per: 

Fonts: Darreres dades disponibles. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport; Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; 

Anuario de Estadísticas Culturales 2013 ; Cambra de Comerç ; Idescat ; INE ; Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i 

Cooperació; Blog Job and Talent; Voz Populi. Premsa especialitzada: El Mundo, Europaress, 20 Minutos, El País: Cultura. 
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 Vidal Marcos, J.M (2014). ¿Tiene futuro el sector cultural en España? Eldiariofénix.com 
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6. Webgrafia sectorial complementària 
 Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya 

http://www.gestorcultural.org/ 

 Asociación Española para la Gestión del Patrimonio Cultural 

http://www.aegpc.org/ 

 Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura 

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/ 

 Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 

http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/ 

 Institut Català de les Indústries Culturals 

http://www.gencat.cat/cultura/icic/ 

 Red profesional de la cultura 

http://www.fabricacultural.com/ 
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Catàleg d’ocupacions de Barcelona Treball  

Vols ampliar la informació de les principals ocupacions del Sector? Coneix el detall de les tasques que 

realitza cada professional, la formació necessària per a treballar-hi, les competències clau associades i 

les ofertes de feina publicades als principals portals de feina.  

www.bcn.cat/treball  
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