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Les 10 claus per 

conèixer el sector  
 

 

Les activitats pròpies de la gestió cultural estan canviant, 
tant des d’un punt de vista sectorial, com des d’un punt de 
vista funcional. Les responsabilitats i competències dels 
professionals del sector es troben en un procés de 
redefinició, en paral·lel al perfil i als hàbits de consum 
cultural de la població. 

 

 

El sector 

Els professionals de la gestió cultural tenen com a activitat principal la mediació entre la creació, la 

participació i el consum cultural. Per tant, és un sector que treballa en paral·lel al de les indústries 

culturals ajudant a desenvolupar el treball artístic, a inserir-lo en una estratègia social, territorial o de 

mercat, i a fer viable un projecte cultural des del punt de vista econòmic, social, artístic i polític. 

 

Principals àmbits d’activitat 

Els àmbits d’activitat de la gestió cultural es poden classificar per gestió d’activitats culturals o gestió 

de patrimoni cultural. En l’àmbit de la gestió d’activitats culturals s’inclouen la gestió de les arts 

escèniques, les arts visuals, la música i la fonografia, la literatura i l’edició i les arts audiovisuals; i en 

l’àmbit de la gestió del patrimoni es troben la gestió de museus, arxius, biblioteques, hemeroteques, 

filmoteques i espais expositius. A més, el sector contempla activitats de gestió cultural en la 

participació (festes populars, folklores, associacionisme tradicional), i de gestió de les relacions i la 

cooperació cultural internacional (projectes europeus, cooperació internacional, internacionalització de 

projectes, gestió de xarxes culturals i artístiques).  

 

Tendències  

La implementació de polítiques públiques en l’àmbit de la cultura en els últims 30 anys ha generat una 

creixent demanda de professionals que gestionin, implementin i avaluïn les actuacions culturals que 

es realitzen. Tanmateix, la definició de les característiques d’aquests professionals, el seu perfil 

competencial, les seves funcions, la seva formació específica, etc., no es varen definir fins a finals 

dels anys 80 i al llarg de la dècada dels 90.  
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Actualment, la capacitat d’associacionisme del col·lectiu del sector (gestors culturals) i l’impuls de la 

iniciativa privada, ha permès disposar de personal qualificat, i aprofundir en la configuració, la 

consolidació i el reconeixement de la professió, una professió que cada cop més haurà d’aprendre a 

desenvolupar-se en un entorn més digital, caracteritzat per les xarxes socials i uns mecanismes de 

funcionament i temps diferents als tradicionals. 

 

Pes econòmic 

No es disposen de dades desagregades del sector de la gestió cultural. No obstant, la indústria 

cultural representa el 2,5% del PIB de la Unió Europea (UE), percentatge superior al que representa 

la indústria química, el cautxú i el plàstic (2,3%). A més, segons l’Informe general sobre l’activitat de la 

UE, els països que aporten més al conjunt de l’economia europea en el sector cultural són Alemanya 

(0,53% del PIB de la UE), França (0,52%) i el Regne Unit (0,47%). 

El sector cultural i creatiu aporta a Espanya el 4 % del PIB, i genera uns 750.000 llocs de treball. 

 

L’ocupació  

Segons dades de la “Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales”, a l’últim informe 

que ha publicat a octubre de 2009 sobre la “Situación actual de la Federación y  las asociaciones que 

la componen”, estima de manera aproximada que al sector públic hi havia al voltant de 20.000 

professionals de la gestió cultural (entre el 60% i 65% dels professionals del sector) i en l’àmbit privat, 

entorn als 11.000 professionals (entre el 35% i el 40% dels professionals). Segons les estimacions de 

la “Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales” a Espanya hi ha una mitjana absoluta 

de 67 gestors culturals cada 100.000 habitants. Això indica que a Catalunya el 2012 hi ha al voltant 

de 5.069 gestors culturals. 

 

Perfils professionals més demandats 

La Declaració de València (I Congrés Internacional dels Gestors Culturals) i el Documento Cero 

(“Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales”), van establir el 2005 quatre grans 

categories professionals de la gestió cultural: tècnic superior de gestió cultural; tècnic mig de gestió 

cultural; tècnic auxiliar de cultura; i auxiliar de cultura. En el marc d’aquesta definició, s’han establert 

les seves responsabilitats i perfils competencials. L’any 2011, els Serveis Públics d’Ocupació que 

participen en el Grup de seguiment de les Taules del Sistema d'Informació dels Serveis Públics 

d'Ocupació acorden incloure l’ocupació de gestor cultural a la Classificació Ocupacional SISPE 2011. 

 

Ocupacions més demandades 

Aquest sector es caracteritza per l’ampli ventall d’activitats que poden dur a terme els/ les 

professionals amb vinculació a la gestió cultural; en concret, es poden citar les següents ocupacions 

entre les més demandades: assessor cultural; director d’esdeveniments culturals; gestor de drets; 

responsable de continguts de creació; responsable de màrqueting, comunicació i cultura; comissari 
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d’exposicions temporals; perit d’art; tècnic en serveis educatius per a museus i organismes culturals; 

tècnic especialista en edificis patrimonials; entre d’altres. 

 

Projecció futura  

L’evolució del sector ha de passar indiscutiblement per un major reconeixement professional i públic, 

des de tres vessants: per part dels mateixos gestors culturals (entenent la seva com una professió 

específica i especialitzada); per part de l’àmbit públic i privat, en tant que contractants d’aquests 

professionals (regularitzant els criteris i requisits per accedir a les places/llocs de treball oferts); i per 

part del món econòmic, que ha de reconèixer que la gestió cultural és una activitat econòmica i, per 

tant, ha de possibilitar el coneixement estadístic de la dimensió del col·lectiu que hi treballa i que hi 

pot treballar. 

 

Debilitats 

Els gestor culturals són un col·lectiu sense conveni. Segons els experts del sector caldrà resoldre 

aquesta mancança a curt termini si es vol assolir el reconeixement social definitiu del sector. 

 

Oportunitats  

Algunes de les oportunitats del sector es troben en l’aplicació de les noves tecnologies de la 

informació i la comunicació en els processos de producció i difusió dels continguts culturals; en els 

processos de globalització de la gestió cultural que estan generant els primers passos cap a un 

moviment associatiu internacional; en la creixent relació entre l’àmbit públic i privat; en la nova 

catalogació professional, i en la cooperació institucional, que és essencial per configurar un sector 

compacte, homogeni i organitzat. 

 
 



 

 

 

 

 

. 
Any 2013 /Pàg .5 

 

01Presentació del sector  

 

 
 

El sector cultural és un àmbit d’activitat que ha evolucionat i s’ha transformat constantment al llarg del 

temps. Els diversos sistemes de govern, les polítiques culturals implementades, la transformació en 

les relacions entre l’àmbit públic i privat, i els avenços en les noves tecnologies són, entre d’altres, 

factors que han generat aquest dinamisme en el sector cultural. L’evolució de la gestió cultural, les 

característiques (nivell de capacitació i d’especialització) dels i de les professionals són un reflex clar 

de la situació d’aquest sector. 

 

Tenint en compte les diferents aproximacions i/o definicions que els/les experts/es han elaborat 

respecte al sector es pot afirmar que la gestió cultural és l’activitat destinada a promoure, dissenyar i 

realitzar projectes culturals des de qualsevol àmbit.   

 

Des d’aquesta mateixa perspectiva, els  professionals de la gestió cultural tenen com a activitat 

primordial la mediació entre la creació, la participació i el consum cultural, ajudant a desenvolupar el 

treball artístic i inserir-lo en una estratègia social, territorial o de mercat, el que fa viable 

(econòmicament, socialment, artísticament i políticament) un projecte cultural. 
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02Principals àmbits d’activitat  

 

Tenint en compte la definició de cultura, així com la pròpia definició de gestió cultural, hom pot 

considerar que els àmbits d’activitat de la gestió cultural poden contemplar tant activitats amb una 

llarga trajectòria i reconeixement, com d’altres activitats de recent incorporació en l’agenda dels/de les 

gestors/es culturals. 

 

A continuació es detallen els diferents sectors i àmbits d’actuació del gestor/a cultural
1
:  

 Sector de patrimoni: museus, arxius, biblioteques, hemeroteques, filmoteques, espais 

expositius. 

 Sector de les arts escèniques: teatre, òpera, dansa, circ, centres de creació. 

 Sector de les arts visuals: galeries, exposicions, crítica, museus, artesania, centres d’art. 

 Sectors de la música i la fonografia: auditoris, festivals, circuits, indústria fonogràfica, sales 

especialitzades. 

 Sector de la literatura i edició: festivals, premis, editorials, difusió i venda. 

 Sector de les arts audiovisuals: ràdios, cinema, televisió, producció audiovisual, multimèdia. 

 Àmbit de la gestió cultural territorial de caràcter generalista: gestió municipal, centres 

culturals, centres cívics, programacions locals, serveis generals, participació social. 

 Àmbit de la gestió cultural en empreses de prestació de serveis generalistes: empreses 

d’infraestructures, gestió delegada, prestació de serveis especialitzats. 

 Àmbit de la gestió cultural en el sector de la participació: festes populars, folklores, 

associacionisme tradicional. 

 Àmbit de sectors emergents que posseeixen relacions amb la cultura: turisme, ocupació, 

desenvolupament territorial, cohesió social, multiculturalitat, educació, joventut i comunicació. 

 Àmbit de les relacions i la cooperació cultural internacional: projectes europeus, cooperació 

internacional, internacionalització de projectes, gestió de xarxes culturals i artístiques. 

                                                           
1
 Carreño, Tino (2009). Camins Creuats. El perfil actual del gestor/a cultural a Catalunya. 
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Finalment, cal assenyalar que l’activitat del/de la gestor/a cultural pot incloure el desenvolupament de 

tasques en un determinat sector cultural (com per exemple, el/la director/a d’un espai escènic) o bé 

una activitat més generalista, treballant en múltiples disciplines alhora (com per exemple, un/a 

tècnic/a de cultura d’un ajuntament). 
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03Tendències del sector   

 

 

 

És essencial el reconeixement del gestor cultural (i de les 

activitats que realitza) i la revisió continuada de la seva 

formació, en la què cal integrar els coneixements i els 

instruments necessaris per garantir l’eficàcia de la seva 

feina.  

 

 
Un sector que es consolida 

Amb la transició democràtica, hi va haver una transformació general del marc polític i social del país, 

amb un desplegament dels principis de l’estat del benestar i amb la instrumentació de noves 

polítiques públiques. El sector cultural no va romandre al marge d’aquest procés; i els processos de 

democratització, la descentralització territorial de l’Estat i el desenvolupament dels mercats culturals 

van suposar una transformació important en l’àmbit de la cultura. Aquest context va provocar un 

augment del nombre i abast de les intervencions públiques en el sector i una considerable expansió 

de les activitats privades, especialment en el conjunt de les indústries culturals. Tot això ha fet que 

augmentés el nombre de projectes, serveis i equipaments culturals, tant en l’àmbit públic com en el 

privat (lucratiu i no lucratiu), circumstància que ha contribuït a consolidar un sector de la gestió 

cultural cada cop més ampli i més diversificat.  

 

Actualment, i es preveu que amb més intensitat en els propers anys, les activitats pròpies de la gestió 

cultural estan canviant, tant des d’un punt de vista sectorial, com des d’un punt de vista funcional. Les 

responsabilitats i competències dels/de les professionals del sector estan en un procés de redefinició, 

en paral·lel al perfil i als hàbits de consum cultural de la població. 

 

La gestió cultural, professió clau en el sector cultural 

L’evolució del sector ha generat la necessitat d’un gran nombre de professionals que poguessin dur a 

terme d’una manera eficaç i eficient les tasques i els objectius assignats. Inicialment, fa tres dècades, 
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el/la gestor/a cultural va aprendre a dur a terme les tasques que requerien aquests nous llocs de 

treball d’una manera progressiva i gairebé autodidacta; en processos, més aviat, d’assaig i error. 

 

Aquests/es primers/es professionals del sector provenien d’altres marcs socials propers com 

l’educació, l’associacionisme, el treball social o l’activitat creativa. Però la mancança de formació 

específica i d’experiència en aquest àmbit de la gestió, va provocar que aquests/es professionals es 

trobessin amb nombrosos dèficits i mancances per desenvolupar les seves funcions. Aquest primer 

col·lectiu de gestors/es culturals va protagonitzar moltes iniciatives d’organització, formació i cohesió 

del sector –a través de multitud de congressos i jornades– amb l’objectiu de debatre les diferents 

problemàtiques de la seva professió i assolir una primera base d’organització i representació. 

 

A finals dels anys 80 es començà a parlar, pròpiament, de la gestió cultural, tal i com s’entén 

actualment i es dissenyaren els primers programes formatius especialitzats. Així mateix, es van crear 

les primeres associacions professionals de gestors/es culturals en les diferents comunitats 

autònomes. Aquesta vertebració va tenir com a resultat el naixement l’any 1999 de la FEAGC 

(Federació Estatal d’Associacions de Gestors Culturals) per tal d’unir esforços, experiències i 

interessos per poder actuar en el sector. El 1993 es va crear l’Associació de Professionals de la 

Gestió Cultural de Catalunya. 

 

Cal ressenyar la celebració del I Congrés Internacional sobre la formació dels gestors/es i tècnics/es 

de cultura a València l’any 2005, on es reuniren mig miler de professionals del sector. Aquesta 

trobada va reafirmar i reivindicar la necessitat de consolidació i reconeixement de la professió, i va 

estudiar les necessitats formatives dels/de les gestors/es culturals. Aquest congrés fou de vital 

importància per a la professió, ja que va ser la primera vegada que es realitzava una declaració 

corporativa a nivell de tot l’Estat espanyol. En aquesta trobada es varen establir una sèrie de 

conclusions sobre el perfil professional, els continguts formatius i sobre el perfil curricular dels/de les 

gestors/es culturals. Així, un dels principals reptes del sector de la gestió cultural és el reconeixement 

social i professional de la seva figura, així com un major desenvolupament de la cultura. 

 

Grans reptes, grans responsabilitats 

En els darrers anys, hi hagut un gran desenvolupament de programes formatius en els diversos 

àmbits de la gestió cultural. Actualment, gairebé totes les universitats de Catalunya ofereixen estudis 

de màster o postgrau en algunes de les especialitats de la gestió cultural. Tanmateix, 

l’associacionisme professional i el treball en xarxa han afavorit un major dinamisme, intercanvi i treball 

relacional, així com una posada en comú de metodologies i coneixements professionals. 

 

Així doncs, s’ha treballat en l’elaboració de codis de bones pràctiques professionals com la Guia de 

bones pràctiques de la gestió cultural per part de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural 
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de Catalunya, que conté una descripció dels diferents aspectes que contribueixen a millorar la qualitat 

de l’exercici de la professió. 

 

Segons la Guia, entre els aspectes que contribueixen a la qualitat de l’exercici professional cal 

destacar el rol educatiu, formatiu, social i de recerca de l’activitat cultura,  i la responsabilitat del 

gestor cultural en la sensibilització social de l’entorn immediat.  

 

 En aquest sentit, el gestor cultural ha de: 

 ser sensible i estar atent als nous llenguatges creatius i a la creació contemporània;  

 incorporar com a criteris la innovació, el risc i l’experimentació cultural i artística, i també el 

rigor en l’ús de llenguatges contemporanis i els mitjans tecnològics;  

 vetllar perquè qualsevol servei, projecte o equipament cultural incorpori amb normalitat una 

dimensió educativa que sigui visible, respectuosa i de qualitat;  

 impulsar projectes que contribueixin al desenvolupament comunitari, treballant per la 

consolidació i creació de nous espais públics amb l’objectiu d’arribar a tots els sectors de la 

societat;  

 contribuir al desenvolupament de formes de col·laboració entre la gestió pública i privada, 

buscant la millora qualitativa de les ofertes culturals, assegurant-ne la viabilitat econòmica i 

cercant la seva rendibilitat, tant des del punt de vista econòmic com social. 

 

D’aquesta manera es plantegen grans responsabilitats pel sector de la gestió cultural vinculades a 

l’abast sectorial i territorial de les activitats i infraestructures culturals; però també grans reptes que es 

centren en la sostenibilitat econòmica i el manteniment de la qualitat d’aquestes activitats i 

infraestructures. 

 

Addicionalment, els gestors culturals hauran de jugar un paper clau en la promoció de la cultura que 

es proposa tant al nou Pla Estratègic general 2012-2015 de la Secretaria d’Estat de Cultura, com en 

el nou Pla Estratègic Cultura Catalunya 2021. Ambdós plans volen garantir l’accés a la cultura per 

part de tota la ciutadania, incentivant la seva participació i cercant el seu suport; avançar cap a un 

model cultural compartit per tots els agents implicats, a través de la cooperació cultural entre el món 

públic i privat, que faci possible posicionar Espanya i Catalunya, respectivament, a l’avantguarda de 

les polítiques culturals; i desplegar i enfortir el paper cultural espanyol i català com a referent i marca 

internacional.  

 



 

 

 

 

 

. 
Any 2013 /Pàg .11 

 

Des d’aquesta perspectiva, es considera clau no només el reconeixement del gestor cultural (i de les 

activitats que realitza) sinó també la revisió continuada de la seva formació, incorporant els 

coneixements i els instruments necessaris per garantir l’eficàcia de la seva feina. 

 

La gestió cultural en un context 2.0 2 

La nova realitat sorgida a l'empara del 2.0 canvia les regles del joc, reorienta els canals i les 

estratègies comunicatives, i reubica les audiències, que ara es converteixen també en emissores. Tot 

això afecta sens dubte  la feina del gestor cultural que ha de prendre consciència del fet que la seva 

activitat es desenvolupa ara en un nou escenari que exigeix d'una profunda reflexió sobre la 

necessitat d'incorporar-se amb plena capacitat d'acció a aquesta realitat digital articulada al voltant 

d'Internet, el programari social i les tecnologies digitals. 

 

Sorgeixen, per tant, nous espais per crear i comunicar les activitats desenvolupades per les empreses 

i organitzacions culturals, es tracta de nous canals, amb característiques pròpies, que exigeixen 

alguna cosa més que una simple translació dels mecanismes de difusió emprats fins ara a través dels 

mitjans de comunicació de masses tradicionals. Així, els mitjans socials exigeixen un procés 

d'adaptació a les dinàmiques de funcionament que els ciutadans els estan atorgant. I més enllà 

d’això, la web social es converteix també en un espai ideal per visualitzar tendències culturals i de 

consum, estudiar el mercat,  i avaluar oportunitats de negoci. 

 

Els gestors culturals han de prendre consciència del fet que dirigeixen la seva activitat a una societat 

hiperconnectada, que és capaç de desenvolupar infinits fluxos de conversa continuada al voltant de 

les xarxes socials, superant les limitacions tradicionalment imposades per les distàncies i la gestió del 

temps de cada individu. 

 

Reconeixement social i professional del gestor cultural 

El fet que la cultura cada cop tingui un paper més rellevant en la societat fa que els gestors culturals 

adquireixin una major importància. Atenent les dades que recull el Ministerio de Cultura, es pot dir que 

el sector cultural es veu menys afectat per la crisi que d’altres sectors. A més atenent la importància 

que té el sector públic en l’àmbit cultural, resulta d’interès destacar que es manté relativament estable 

la despesa de les administracions públiques en matèria de cultura. En aquest sentit, es preveu que 

l’administració pública, principal contractista de gestors culturals, continuarà demandant aquests 

professionals. 

 

Tot i això, la figura dels gestors culturals continua sense tenir el reconeixement que es mereix. 

Aquesta manca de reconeixement obeeix en gran part al fet que la labor dels gestors culturals no està 

clarament definida, sinó que està en continua construcció i evolució. Els experts apunten que ens 

                                                           
2
 Ojeda Sánchez, Carlos (2010). Cultura, tecnologías digitales y lo 2.0. De la gestión a la participación. RVDV- nº 44 
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dirigim cap un entorn laboral cada vegada més complex. Efectivament, el desenvolupament de 

cadascun dels sectors artístics requerirà coneixements i competències cada cop més especialitzades, 

i això produirà alhora una major complexitat dels processos de gestió en les organitzacions culturals. 

Caldrà doncs adaptar-se a aquests canvis i adequar la figura del gestor cultural, amb les especialitats 

que requereixi aquest nou entorn, per aconseguir el reconeixement que es mereix aquesta professió 

dins del mercat laboral. 
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04El sector en xifres  

Dades econòmiques 

 No es disposen de dades estadístiques concretes del sector de la gestió cultural ja que les 

activitats d’aquest sector queden diluïdes en les activitats que es duen a terme en la indústria 

cultural. En aquest sentit, la indústria cultural representa el 2,5% del PIB de la Unió Europea, 

percentatge superior al que representa la indústria química, el cautxú i el plàstic (2,3%). A 

més, la cultura dóna feina al 3,1% de la població europea (unes 5,8 milions de persones). 

 Segons l’Informe general sobre l’activitat de la Unió Europea, els països que aporten més al 

conjunt de l’economia en el sector cultural són Alemanya (0,53% del PIB de la UE), França 

(0,52%) i el Regne Unit (0,47%). 

 La indústria cultural i creativa aporta el 4% del PIB espanyol.
 3
   

 D’acord amb la classificació per funcions tipus del govern (CFG) funció ''oci, cultura i religió " 

representa el 2,3% de la despesa pública total o el 1,2% del PIB de la UE-27 al 2010.
 4
   

 Les despeses de béns corrents i serveis destinats a creadors i empreses culturals de la 

Generalitat de Catalunya al 2012 va ser de 23.472.433,04 euros, d’aquestes 11.736.216,42 

euros es van destinar al Pla departamental per contribuir a la professionalització i 

industrialització dels sectors culturals. 
5
 

 El pressupost destinat a la professionalització i formació del sector de l’àrea de 

desenvolupament empresarial de l'Institut Català d’Indústries Culturals va passa de 

234.536,52 euros al 2010 a 182.583,60 al 2011.
 6
 

 La despesa total de les llars catalanes en articles culturals i de comunicació ha caigut un 

14,4% en 5 anys,  ascendia a 2.590 milions d’euros el 2006 i, en canvi, a 2.218 milions el 

2010. Aquesta despesa va assolir  el seu màxim l’any 2007 i inicia una davallada des de 

llavors. En termes percentuals, l’any 2010 el pes relatiu de la despesa en cultura i 

                                                           
3
 Plan de fomento de las industrias culturales y creativas 2011 del Ministerio de Cultura. 

4
 Freyson, Laurent (2012) Eurostat. Statistics in focus 33/2012 

5
 Pressupostos 2012 de la Generalitat de Catalunya. 

6
 Institut Català de les Indústries Culturals, memòria 2010 i 2011. 
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comunicació va representar un 2,5% en el total de despesa de les llars, el nivell més baix del 

període 2006-2010. 
7
 

 

 

Dades d’ocupació 

 La “Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales”, a l’últim informe publicat a 

octubre de 2009 sobre la “Situación actual de la Federación y las asociaciones que la 

componen”, estima de manera aproximada que al sector públic hi havia al voltant de 20.000 

professionals de la gestió cultural (entre el 60% i 65% dels professionals del sector) i en 

l’àmbit privat, entorn uns 11.000 professionals (entre el 35% i el 40% dels professionals del 

sector). 

 El 62% dels gestors culturals a Catalunya són dones. Per edats, el 61% dels gestors culturals 

de més de 50 anys són homes, mentre que el 80% dels de menys de 30 anys són dones. Per 

tant, es tracta d’un sector majoritàriament femení i on les dones són més joves (amb una 

mitjana d’edat de 37,8 anys) que els homes (amb una mitjana d’edat de 42,2 anys). 
8
 

 El 71% dels professionals de menys de 30 anys tenen un doctorat, màster o postgrau, enfront 

d’un 25% dels professionals de més de 50 anys. Es tracta doncs d’una professió en la qual la 

formació adquireix cada vegada més importància.
 9
 

 L’experiència professional dels gestors culturals és un aspecte molt valorat, sobretot en els 

perfils més alts (tècnics superiors) on el 52% té més de 13 anys d’experiència.
 10

 

 La professió està econòmicament més ben retribuïda al sector públic que al sector privat.
 11

 

 Els àmbits culturals en els quals el gestor cultural desenvolupa principalment la seva activitat 

són el de les arts escèniques i la música. Els àmbits on menys activitat té són el turisme 

cultural i la cooperació internacional. 
12

 

 La “Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales” té 2.635 associats, el 8,5% 

dels quals professionals de la gestió cultural a España.  

 Els associats de Catalunya a 2011 sumen 750 persones, de les que un 44% tenen estudis en 

gestió cultural,  a més, d’estudis universitaris, principalment, en història de l’art (19%), en 

geografia i historia (13%) i en humanitats (11%).  

                                                           
7
 Anàlisi de la despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació (2006-2010) ICEC. Gabinet Tècnic. Estadística. Fulls de 

Cultura. Núm. 31. Juliol 2012. 
8
 Carreño, Tino (2011) Camins creuats. El perfil actual del gestor/a cultural a Catalunya. 

9
 Ojeda Sánchez, Carlos (2010). Cultura, tecnologías digitales y lo 2.0. De la gestión a la participación. RVDV- nº 44 

10
 Ojeda Sánchez, Carlos (2010). Cultura, tecnologías digitales y lo 2.0. De la gestión a la participación. RVDV- nº 44 

11
 Ojeda Sánchez, Carlos (2010). Cultura, tecnologías digitales y lo 2.0. De la gestión a la participación. RVDV- nº 44 

12
 Ojeda Sánchez, Carlos (2010). Cultura, tecnologías digitales y lo 2.0. De la gestión a la participación. RVDV- nº 44 
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 Catalunya és la comunitat que més socis aporta a la “Federación Estatal de Asociaciones de 

Gestores Culturales” a través de la seva pròpia associació (Associació de professionals de la 

gestió cultural a Catalunya) amb el 26% del total d’associats de la Federació Estatal, seguida 

de la ”Asociación de Representantes Técnicos (ARTE)” de Madrid amb el 14%, de la 

d’Andalusia amb el 13%, i de la “Asociación de Gestores del Patrimonio” amb el 13%. Entre 

les quatre sumen el 66% de tot el conjunt. 

 A nivell estatal, el 2009, el nombre d’associats a la  “Federación Estatal de Asociaciones de 

Gestores Culturales” que treballen a l’administració púbica era del 69,39% i al sector privat 

del 28,18%. A Catalunya, en canvi, les xifres són força diferents, amb un 45,5% al sector 

públic i un 45,16% al privat. 

 Segons les estimacions de la “Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales” a 

Espanya hi ha una mitjana absoluta de 67 gestors culturals cada 100.000 habitants. Això 

significa que a Catalunya al 2011 hi ha al voltant de 5.048 gestors culturals. 

 El 80% dels associats a la “Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales” 

disposen d’estudis universitaris. 

 L’any 2009 (últimes dades disponibles) d’aquest conjunt de treballadors,  el 37% tenien un 

perfil mig–alt, equivalent als perfils de tècnic superior, tècnic mig o tècnic auxiliar de cultura. 

 

Fonts: Darreres dades disponibles. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Federación Estatal de 
Asociaciones de Gestores Culturales; Memòria 2011 de l’Institut Català de les Indústries Culturals; Informe sobre la “Situación 
actual de la Federación y las Asociaciones que la componen” (octubre de 2009) elaborat per la “Federación Estatal de 
Asociaciones de Gestores Culturales; Informe 2011 de l’Institut Català de les Indústries Culturals; Pressupostos 2012 de la 
Generalitat de Catalunya. 
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05Perfils professionals més demandats 

 

 

 

Perfils professionals de major qualificació 

Perfil formatiu 

El Documento Cero estableix tres tipus de professionals que a continuació es defineixen: 

 Tècnic superior de cultural: és el/la professional que dissenya les estratègies relatives a les 

infraestructures i espais culturals, especialitzats o polivalents. És responsable de la gestió 

pressupostària i tutela i regeix els recursos humans de la institució. Les seves competències i 

funcions se centren fonamentalment en la implementació de les polítiques culturals o de les 

estratègies empresarials. Per norma general, dins de l’organigrama laboral ocupa el màxim 

nivell professional de l’empresa o de la institució pública. 

 Tècnic mitjà de cultural: és el/la professional que dissenya, planifica i executa el projecte 

d’intervenció a través de l’adequat programa cultural. Controla els equipaments, 

infraestructures i espais culturals, ja siguin específics o polivalents, basant-se en tècniques de 

difusió, creació, formació i fidelització d’usuaris i públics. Sota la seva responsabilitat, 

dependència i càrrec es troben les figures del gestor cultural i de l’auxiliar de cultura. 

Realitzen informes de resultats de la seva tasca professional i activitat quotidiana per a 

tècnics superiors. 

 Tècnic auxiliar de cultura: és el professional que col·labora i participa en l’endegament de les 

planificacions, projectes, programes, iniciatives i desenvolupament d’activitats culturals a 

infraestructures i espais culturals, ja siguin especialitzats o polivalents. Es responsabilitza i 

encarrega del treball directe amb l’usuari, facilitant al públic l’accés al consum cultural. És un 

dels troncs fonamentals en l’esquema general de l’organigrama i estructuració de qualsevol 

àrea o servei de cultura i empresa cultural. Vertebra la seva adequació professional en el 

marc del sistema de treball en un doble vessant: es converteix en l’assistent de tots els altres 

professionals de la cultura, tant cap a dalt, rebent instruccions, com cap a baix, donant-les. 

 

La formació requerida està vinculada a llicenciatures en l’àmbit de la cultura i les arts (Historia de l’art, 

Belles arts) o bé a l’economia. Així mateix, el mateix document, estableix que habitualment es 
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requereixen màsters universitaris en gestió cultural, o bé programes formatius que certifiquin com a 

“expert en gestió cultural” o bé “expert en animació sociocultural”. 

 

Perfil competencial 

A continuació, es detallen les competències específiques que es requereixen als professionals de la 

gestió cultural: 

 

Capacitat analítica. Mitjançant aquesta, el professional ha de diagnosticar el context d’actuació per 

implementar i avaluar les pròpies accions. 

 Capacitat de diàleg. Mediació i negociació entre els diferents agents de l’àmbit de treball. 

 Innovació i creativitat. S’ha de disposar de capacitats per tal de generar noves propostes 

d’acord a la situació actual del món de la Cultura. 

 Capacitat de comunicació. A través de la que s’ha de transferir la informació i coneixement 

adequat a l’entorn en el que es realitza l’activitat o servei cultural. 

 Sensibilitat artística i cultural. Familiaritat, comprensió i coneixement dels diferents moviments 

culturals i artístics del panorama històric i actual. 

 Capacitat d’adaptar-se i renovar-se als diferents entorns i escenaris canviants. És a dir, 

obertura davant dels diferents paradigmes teòrics. 

 Lideratge. Competència en l’exercici i la gestió de les funcions directives. 

 Actitud emprenedora. Capacitat de crear i portar a terme projectes singulars i especials en un 

entorn no propici i amb dificultats. 

 Capacitat de treball en equip i d’adaptació als diferents models organitzatius. 

 Capacitat de planificació i d’organització de recursos. 

 Capacitat de gestionar la diversitat cultural, de promoure la cultura a través d’altres cultures, 

l’habilitat d’interactuar i comunicar-se amb altres cultures. 

 Capacitat de negociació. 
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Exemples de perfils professionals del Catàleg d'ocupacions del web Barcelona Treball 

 

 Director/a d’esdeveniments culturals 

 Responsable de màrqueting, comunicació i cultura 

 Comissari/a d’exposicions temporals 

 Director/a d’empresa de lleure i turisme cultural 

 

Perfils professionals de menor qualificació 

Perfil formatiu         

El Documento Cero estableix el perfil de l’auxiliar de cultura. És el professional que, sense tenir 

funcions específiques, no almenys les que correspondrien en el cas d’un auxiliar administratiu a l’ús, 

col·labora en tasques auxiliars i de suport (sota la supervisió dels/de les tècnics superiors i/o mitjos), 

en les tasques de gestió i direcció dels projectes i programes culturals, realitzades en l’àmbit de la 

gestió de l’Administració pública i empresa. 

 

La formació requerida és la formació professional de grau superior, especialment aquella que 

capacita com a tècnic superior en animació sociocultural. Tanmateix, també es poden sol·licitar 

llicenciatures en l’àmbit de la cultura i les arts (Historia de l’art, Belles arts) o bé a l’economia. 

Habitualment, són necessaris coneixements de comptabilitat i gestió administrativa, tant si l’àmbit en 

el que es treballa és públic com privat. 

 

Perfil competencial 

Juntament amb les competències professionals específiques per cada activitat o àmbit d’actuació, 

aquests/es professionals han de disposar d’habilitats vinculades al treball en equip, col·laboració amb 

tècnics en la preparació d’activitats culturals, realització de tasques administratives en el sector 

cultural, així com la relació directa amb usuaris. 

 

En aquest cas, també pren una gran importància el coneixement, en primer lloc, de l’espai o 

equipament cultural en el que es treballa – de caràcter públic o privat -, així com l’activitat que es 

realitza. Des d’aquesta perspectiva, i en un sentit més ampli, també es valora el coneixement del 

territori i de la seva població (hàbits culturals, pautes de consum cultural). 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/D/fitxa4776.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/R/fitxa4784.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/C/fitxa4738.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/D/fitxa4746.jsp
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Exemples de perfils professionals del Catàleg d'ocupacions del web Barcelona Treball 

 

 Tècnic/a d’embalatge i tractament d’obres d’art 

 Tècnic/a en producció d’exposicions 

 Tècnic/a en projectes de digitalització de col·leccions 

 Auxiliar tècnic en control d’instal·lacions artístiques 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa4756.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa4758.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa4760.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/A/fitxa4736.jsp
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06Escenaris de futur 

 

 

 

 

 
Debilitats 
 

 Una de les majors febleses del sector de la gestió cultural és l’escassa consciència de 

pertinença al propi sector per part de molts professionals. Aquesta qüestió, present en tots els 

espais de debat, està vinculada a aspectes conceptuals i de la pròpia definició del perfil de 

gestor/a cultural; i a aspectes jurídico-legals, com l’absència d’un conveni col·lectiu del sector. 

Aquesta feblesa és, en gran mesura, una conseqüència de la petita dimensió del col·lectiu 

que hi treballa. 

 La manca d’un teixit empresarial prou consolidat, circumstància que no només es dóna a 

Catalunya, sinó també a la resta de l’estat, és una de les grans debilitats del sector. La 

iniciativa empresarial privada és encara força reduïda, i una bona part de les necessitats (i 

ofertes) d’aquest tipus de professionals procedeixen del sector públic. Per tant, una part 

considerable de l’evolució (i de la dimensió) del sector depèn del ritme que segueixi la 

despesa pública en cultura i activitats relacionades. 

 Encara no existeix una estimació rigorosa de la dimensió econòmica del sector de la gestió 

cultural. Aquest fet es deu, entre d’altres qüestions, a la inexistència fins ara d’un registre 

estadístic o administratiu dels agents que hi intervenen (especialment en l’àmbit privat) i a un 

seguiment (i previsió) de la demanda futura d’aquests professionals. 

 
Amenaces  
 

 La crisi econòmica implica una reducció dels recursos (especialment públics) destinats a la 

cultura. Des d’aquesta perspectiva, cal tenir en compte que s’ha esdevingut un fort 

redimensionament de l’oferta cultural i, en conseqüència, de la demanda dels professionals 

especialitzats en la gestió d’aquestes activitats. També hi ha hagut un fre significatiu en la 

inversió en infraestructures culturals. 

 Des d’una perspectiva a mig i llarg termini (i des d’un punt de vista més transversal), caldrà 

tenir en compte l’abast dels canvis en els comportaments de consum de béns i serveis 

culturals i les noves preferències en l’ús del temps d’oci de la població, especialment de la 
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població més jove i més habituada a l’ús de les noves tecnologies de la informació i les 

comunicacions. 

 Tenint en compte les qüestions citades anteriorment, està sorgint un debat en relació a la 

dicotomia activitat cultural/acció cultural. El/la gestor/a cultural haurà de definir, en primer lloc, 

l’acció cultural –entenent aquest concepte com un conjunt d’objectius i prioritats globals– per 

tal de poder dissenyar i implementar, després, les activitats culturals per assolir els objectius i 

prioritats plantejats. Aquesta qüestió esdevé cabdal des de la perspectiva de la consolidació 

del sector si es vol evitar la conversió del gestor/a cultural en un mer “administratiu” de la 

cultura. 

 
Fortaleses  
 

 L’actual oferta formativa en l’àmbit de la gestió cultural és, sense dubte, un punt fort del 

sector; hi ha hagut, en els darrers anys, un gran esforç per part dels centres educatius per 

determinar i actualitzar els continguts d’aprenentatge per la formació dels diversos perfils 

professionals en l’àmbit de la gestió cultural. Aquests centres formatius han establert espais 

de col·laboració amb els/les professionals del sector. No obstant, la demanda d’adaptació al 

nou Espai d’Educació Europeu Superior encara resta sense una resposta clara. 

 El sector presenta una elevada capacitat associativa. Així, l’estructura associativa del sector 

arreu de l’Estat Espanyol ha possibilitat un espai de trobada i diàleg dels gestors culturals que 

ha servit per consolidar la seva identitat professional i la seva funció social; per definir el perfil 

curricular i competencial; i per establir les línies de treball estratègiques del sector. En aquest 

sentit, per exemple, recentment s’ha treballat en l’elaboració del codi de bones pràctiques 

professionals de la gestió cultural per part de l’Associació de Professionals de la Gestió 

Cultural de Catalunya, que conté una descripció dels diferents aspectes que contribueixen a 

millorar la qualitat de l’exercici de la professió. 

 Tot i que manca encara un estudi rigorós respecte l’activitat (i la demanda de professionals) 

en l’àmbit privat (s’estima encara força reduït), actualment es disposa ja d’una certa 

aproximació a la dimensió del sector en l’àmbit públic. Aquesta informació permet començar a 

conèixer el perfil dels professionals de la gestió cultural i també les característiques de la seva 

activitat, així com les necessitats de formació necessària per tal de dur-la a terme. 

 Les persones que treballen al sector són conscients de la necessitat d’una formació 

continuada, de la heterogeneïtat i especialització creixent de la seva activitat i de la necessitat 

d’una revisió constant de les seves responsabilitats. Aquest fet garanteix el procés 

d’adaptació d’aquest col·lectiu a l’entorn canviant en el que es troben i que s’accentuarà en 

els propers anys. 
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 Catalunya és una de les comunitats autònomes amb més força a l’hora de dibuixar un perfil 

professional de gestor cultural ja que les polítiques i el teixit cultural català és força sòlid quant 

a inversions i professionals qualificats. 

 
Oportunitats 
 

 L’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos de producció 

i difusió dels continguts culturals són cada vegada més notables. No només en termes 

d’adaptació a aquest nou context de crisi i desenvolupament tecnològic, sinó també per 

l’aprofitament màxim dels avantatges que ofereixen aquestes tecnologies. 

 El procés de globalització de la gestió cultural està generant els primers passos cap a un 

moviment associatiu internacional. Actualment, s’estan iniciant accions envers l’establiment 

de plataformes o fòrums permanents que facin possible aquesta fita, per exemple, l’impuls 

d’una Federació Europea de Gestors i Gestores Culturals. 

 Des de l’àmbit de la cooperació internacional, es subratlla la necessitat d’una capacitació 

tècnica i de qualitat del gestor cultural com a professional que faciliti la hibridació de la 

cooperació i el desenvolupament des de la gestió cultural. 

 Des d’aquesta mateixa perspectiva més transversal, els experts subratllen la importància que 

els organismes vinculats a l’àmbit de l’educació tenen en els processos de democratització de 

la cultura, és a dir, de facilitació de l’accés de la ciutadania als béns culturals. 

 En aquest sentit, el Pla Estratègic General 2012-2015 de la Secretaria d’Estat de Cultura i el 

Pla Estratègic Cultura Catalunya 2021 volen apropar la cultura a la ciutadania i fomentar el 

seu desenvolupament i promoció a nivell estatal i internacional.   

 La creixent relació entre l’àmbit públic i privat al mateix temps que s’ha analitzat la necessitat 

d’una major relació entre ambdós àmbits en el manteniment i desenvolupament de projectes 

estratègics culturals. 

 La creixent mobilitat i capacitat de professionalització a nivell internacional en relació a un 

major domini de les competències lingüístiques i tècniques. 

 La creació d’associacions, clústers i xarxes de professionals i empreses que poden 

transformar les indústries culturals i creatives en un sector integrat. Per tant, el suport a les 

aliances i la realització de projectes conjunts que afavoreix al sector i potencia la 

competitivitat. 

 La cooperació institucional com a aspecte essencial per configurar un sector compacte, 

homogeni i organitzat on existeixi un coneixement compartit que permeti el desenvolupament 

eficaç de la indústria cultural i de les persones que hi treballen. 
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 El Pla de foment de las Indústries Culturals i Creatives 2012 del Ministeri de Cultura que 

preveu beques de formació en gestió cultural per a joves espanyols a l’exterior en institucions 

culturals, oficines comercials i ambaixades i consolats d’Espanya (Beques CULTURE X). 

 Un increment de la inversió a nivell europeu en el sector cultural i el creatiu a través de nous 

programes com  «Europa creativa», que s'aplicarà del 2014 al 2020, i que oferirà oportunitats 

de finançament als professionals de la cultura, previst al darrer informe general sobre 

l’activitat de la UE (2011). 

 L’any 2011 l’Àrea de Desenvolupament Empresarial de l’ICIC (Institut Català de les Indústries 

Culturals) ha ampliat les seves competències i ha incorporat la cooperació institucional. 

L’objectiu principal és centralitzar i articular les relacions institucionals entre l’ICIC i els 

organismes i institucions públiques i privades de les diferents comunitats autònomes de 

l’Estat espanyol per tal de crear ponts de col·laboració i impulsar línies de treball conjuntes. 

S’ha realitzat un estudi dels diferents escenaris culturals a l’Estat espanyol i un pla d’actuació 

de cooperació institucional que s’implementa a partir de 2012. 

 La comunicació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), en el mes de juny de 2012, als 

participants del Grup de Seguiment de Taules del Sistema d'Informació dels Serveis Públics 

d'Ocupació sobre l’acord d’incloure en la Classificació Ocupacional SISPE 2011 (CO-SISPE 

2011) la professió de "Gestor Cultural". La inclusió de l’ocupació en el sistema d’informació 

dels Serveis Públics d’Ocupació espanyols, més enllà del seu reconeixement, permetrà 

obtenir un coneixement estadístic més precís de la seva evolució en el mercat de treball.  
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Enllaços d’interès 

Organismes internacionals 

 

European Network of Cultural Administration Training Centers 

http://www.encatc.org 

 

The Association for Cultural Economics International 

http://www.culturaleconomics.org 

 

The International Association of Arts and Cultural Management 

http://neumann.hec.ca/artsmanagement/aimac/en/welcome.htm 

 

 

Organismes nacionals 

 

Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales 

www.federacion-agc.es 

 

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya 

http://www.gestorcultural.org  

 

Asociación de Gestores y Técnicos Culturales de la Comunidad de Madrid 

http://www.agetec.org 

 

Esdeveniments internacionals (fires, congressos, etc.) 

 

International Conference on Arts and Cultural Management 

http://www.ifacca.org   

 

III Encuentro Sudamericano en Gestión Cultural 

http://encuentrosudamericanogestioncultural.blogspot.com.es/ 

 

IV Jornadas Internacionales de Investigación en Educación Artística  

http://artemaestrosymuseos.wordpress.com/ 

 

 

http://www.encatc.org/
http://www.culturaleconomics.org/
http://neumann.hec.ca/artsmanagement/aimac/en/welcome.htm
http://www.federacion-agc.es/
http://www.gestorcultural.org/
http://www.agetec.org/
http://www.ifacca.org/
http://encuentrosudamericanogestioncultural.blogspot.com.es/
http://artemaestrosymuseos.wordpress.com/
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III Jornades Ciutats Creatives 

http://www.kreanta.org/ 

 

Pública 2012 

http://www.fundacioncontemporanea.com/?sec=27 

 

Portals temàtics internacionals 

 

Arts Management Network 

http://www.artsmanagement.net 

 

Cultural Policy Institute 

http://www.eng.cpolicy.ru 

 

Portals temàtics nacionals 

 

Fundación Autor 

http://www.fundacionautor.org 

 

Interarts 

http://www.interarts.net/es/interarts.php 

 

Dosdoce 

http://www.dosdoce.com 

 

 

 

 

 

 

 

Cofinancen: 

http://www.kreanta.org/
http://www.fundacioncontemporanea.com/?sec=27
http://www.artsmanagement.net/
http://www.eng.cpolicy.ru/
http://www.fundacionautor.org/
http://www.interarts.net/es/interarts.php
http://www.dosdoce.com/

