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INTRODUCCIÓ 

 
El 20 de desembre de 2013 la UE publica l’existència d’un pressupost de 300.000 

milions d’euros per a polítiques de cohesió a tota Europa (Disminuir les diferències 
econòmiques entre les regions de la UE) 

2.200 milions són destinats a la Comuniat Valenciana per al període 2014-2020 
900 milions els gestionarà directament la Generalitat. 
  
Els 2.200 milions van dirigits a potenciar 4 eixos: 

• Desenvolupament de les empreses PIMES, contractacions i llocs de treball 
• I+D  
• Societat de la Informació: Noves TICs (tecnologies de la informació i 

comunicació)  
• Reducció de la dependència del petroli. 

 

La majoria dels professionals i companyies d’arts escèniques valencianes són PIMES.  

Les seues creacions són vistes, i gaudides, per un alt nombre d’espectadors de la 
CV, la resta d’Espanya i del món, degut a les gires que duen a terme en ciutats, festivals 
i/o gires estatals i internacionals. 

Amb els Fons Estructurals Europeus tenim l’oportunitat de recolzar el camí encetat per 
les PIMES valencianes d’arts escèniques, i enfortir un sector que, a més d’aportar reflexió i 
entreteniment a un alt nombre de persones, és font d’ocupació, contribueix notablement al 
PIB i millora la marca Comunitat Valenciana. 

 Les PIMES darts escèniques valencianes són economia, art, contemporaneïtat i 
euroepeïtat.  
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PROPOSTES 

  

Per tot això, demanem a Culturarts-Generalitat Valenciana, duga a terme les gestions 
oportunes per tal que 14 milions d’euros, dels 900 milions dels Fons de Cohesió d’Europa 
que li corresponen a la Comunitat Valenciana, arriben al sector escènic valencià entre el 
2014 i el 2020. 

 

I proposem, per tal de reconduir eixa partida econòmica cap al sector, dur a terme dues 
accions: 

A) La creació d’una Oficina Permanent d’Internacionalització de les 
Arts Escèniques, dotada anualment amb 200.000 euros 

 

B) La creació d’una Ordre d’Ajudes “Europa amb Arts Escèniques”, 
dotada anualment amb 1.800.000 euros 
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1. OFICINA PERMANENT ITERNACIONALITZACIÓ 

 
Centre articulador d’informació de convocatòries vàries, d’ajudes, de finançament 

internacional… per a les Arts Escèniques Valencianes.  
Dotada anualment amb 200.000 euros. 
 
 
Entre les seues obligacions, destaquem: 
 
1.1. Recopilació contínua i agenda de convocatòries d’ajudes internacionals i d’events, i 

creació d’una web acollidora de tota la informació. Proposem el CDT (Fernanda Medina), 
com a propulsor-creador i mantindor de la web. 

 
1.2. Impulsora d’un conveni Generalitat-Institut Ramon Llull perquè els creadors 

valencians, i resta d’empreses del sector de les arts escèniques, siguen beneficiaris de les 
seues ajudes a la mobilitat. 

 
1.3. Estand de Culturarts-Generalitat en diferents fires internacionals d’Arts Escèniques 

amb informació de les Companyies, i presència d’algunes. 
 
1.4. Convenis de la Generalitat amb festivals i fires europees per acollir companyies 

valencianes (Una quota de participació) 
 
1.5. Assistència i guia en presentació de projectes internacionals (Europa Creativa, 

Europa amb els ciutadans, Horitzó 2020, LIFE, Polítiques de Cohesió, Eurpeïtat, Europa-
Fonca-Mèxic, Norguays Grants (EEAGrants), Iberescena…) 

 
1.6. Assesorament i posada en contacte a creadors i companyies iniciants amb els 

diferents recursos/institucions de finançament (IVEX, ajudes europees, americanes...) 
 
1.7. Xerrades informatives i formatives, regulars 
 
1.8. Recolzament a les iniciatives de les associacions de professionals que promoguen 

actes dirigits a la internacionalització dels seus associats, amb o sense acompanyament de 
l’IVEX o altres organismes. 
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2. ORDRE D’AJUDES “EUROPA AMB LES ARTS ESCÈNIQUES” 

Aquesta Ordre d’Ajudes conviuria independentment amb les Ajudes d’Incentius de 
Conselleria/Culturarts ja existent. 

Es financiaria, com ja hem apuntat, amb els Fons de Cohesió/Estructurals d’Europa, 
proposant, mínim, una partida de 1.800.000 euros l’any. 

Aquesta Ordre anual inclouria els sectors de la dansa, del circ i del teatre i 
constaria de 4 MODALITATS: 

Modalitat 1. Ajudes al desenvolupament de les PIMES, potenciant la contractació. 

Modalitat 2. Ajudes per a noves tecnologies de la informació i comunicació (Societat de 
la informació) 

Modalitat 3. Ajudes a la investigació i el desenvolupament (I+D) 

Modalitat 4. Ajudes a la reducció de la dependència del petroli. 

Alhora, cada modalitat inclouria diferents submodalitats: 

 

MODALITAT 1. Ajudes al desenvolupament de les PIMES valencianes, potenciant 
la contractació. 

1.1. Ajudes per a Companyies, sales i distribuïdores (autònoms i empreses), per a 
l’assistència i participació en fires, festivals i mercats estatals i internacionals 

 
1.2. Ajudes destinades a enfortir projectes de formació, exhibició i difusió en l’àmbit 

del circ i de la dansa. 
 
1.3. Ajudes destinades a incorporar infraestructures de sales i teatres per a la 

correcta exhibició del circ i de la dansa 
 

MODALITAT 2. Ajudes per a noves tecnologies de la informació i comunicació 
(Societat de la informació) 

2.1. Ajudes per a Companyies (autònoms i empreses), sales (autònoms i empreses) i 
distribuïdores (autònoms i empreses), per dur a terme plans de comunicació general, creació 
i consolidació de públic. 

 
2.2. Ajudes per a Companyies (autònoms i empreses), sales (autònoms i empreses) i 

distribuïdores (autònoms i empreses), destinades a inversions en tecnologies de la 
informació i les comunicacions (Millora de l'entorn tecnològic d'entitats culturals, creatives, i 
orientades a la innovació per tal d'ampliar les seues capacitats innovadores i creatives.) 
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MODALITAT 3. Ajudes a la investigació i el desenvolupament (I+D) 
 
3.1. Ajudes per a sales i teatres independents per a la programació de companyies 

valencianes (autònoms i empreses) de noves tendències i per a sostenir la infrastructura de 
la sala. 

 
3.2. Ajudes a artistes valencians que desenvolpuen un treball d’investigació teòric-

pràctic sobre qüestions o temes inèdits en les arts escèniques contemporànies (o de noves 
tendències), com ara: residències estatals o internacionals, creació de peces curtes, difusió 
acadèmica… 

 
3.3. Ajudes per a Festivals de Noves Tendències per a la programació de companyies 

valencianes (autònoms i empreses)  de noves tendències i per a sostenir la infrastructura del 
Festival. 

 
 
 
MODALITAT 4. Eix Reducció dependència del petroli  
 
4.1. Ajudes per a Companyies (autònoms i empreses) que creen espectacles,  tallers 

teatrals i dossiers pedagògics que giren al voltant de la temàtica “reducció de la dependència 
del petroli”/ecologia. 

 
4.2. Ajudes a sales i festivals que programen obres amb temàtica de conscienciació 

ecològica i de recursos. 
 
 

 


