
AVALUACIÓ SOBRE EL DIÀLEG I LES TAULES DE TREBALL 

ENTRE CULTURARTS I L’OBSERVATORI 2013 I 2014 

Segons havíem acordat, l’Observatori redacta i lliura a Culturarts una Avaluació sobre els 
resultats obtesos a partir del diàleg i les taules de treball manteses entre Culturarts I l’Observatori 
entre l’any 2013 i 2014. 

 Hem elaborat un balanç que resumim en dos punts: 

1. Què s’ha construït 

2. Qüestions pendents, demandes d’un sector unit. 

Abans  d’entrar en l’anàlisi, en el desenvolupament d’aquests punts, volem recordar que 
l’Observatori reuneix el 90% del sector escènic; a totes les associacions de professionals de les arts 
escèniques de la Comunitat. 

I que malgrat el moment de màxima precarietat en el que viu el sector, l’Observatori s’ha 
esforçat per dialogar, proposar i treballar amb Culturarts en un intent de millora de les Arts 
Escèniques Valencianes. 

Hem assistit regularment a reunions i taules de treball, i entregat a Culturarts diferents 
documents: Des d’anàlisis que descrivien la situació del sector fins a propostes concretes de 
millora:  Document Polítiques Culturals, Propostes consensuades Observatori i per associacions a 
l’Ordre d’Ajudes, Proposta per finançar el sector escènic a través de fons europeus, etc. 

Ara, redactem un balanç després de gairebé dos anys de contacte i treball amb 
l’Administració. 

I és, a partir d’aquest anàlisi i després de tot el diàleg, treballs i documents facilitats, que 
arribem a la conclusió de que és el moment de Culturarts, de que oferisca respostes útils, 
materials, eficients. 

L’Observatori conclou que ja no pot continuar treballant de la mateixa manera i 
intensitat en la que ve fent-ho amb Culturarts, senzillament perquè és l’hora de Culturarts, de 
que realment pose en marxa els plans o accions necessaris per dur a terme part o la totalitat de 
les propostes realitzades. L’Observatori continuarà treballant d’observador, recolzant el que siga 
productiu i beneficiós per al sector i per a la ciutadania però tambè denunciant sense obstacles 
qualsevol mala pràctica que vinga de l’administració. 

No ens neguem, això sí, a poder resoldre dubtes concrets o a escoltar tot allò que des de 
Culturarts se’ns vulga consultar o comunicar.  

Confrontant el vostre anàlisi global i el nostre, us animem a prendre les decisions 
necessàries perquè les Arts Escèniques valencianes comencen a eixir de l’estat moribund en el que 
es troben. 

 



1. QUÈ S’HA CONSTRUÏT 

1.1. S’ha recuperat el DIÀLEG entre l’administració i el teixit escènic. Diàleg inexistent abans 
de l’arribada de Manuel Tomàs a Culturarts. 
 
1.2. S’ha començat la reconstrucció de la devastació d’infratructures, empreses i 
professionals de la Comunitat Valenciana, com la posada en marxa de l’aniquilat Circuit 
Teatral Valencià. 

 

 

2. QÜESTIONS PENDENTS, DEMANDES D’UN SECTOR UNIT 

  

*2.1. Polítiques escèniques 

*2.2. Codi de bones pràctiques i transparència 

*2.3. Premsa 

*2.4. Circuit Teatral Valencià 

*2.5. Ordre d’Ajudes 

*2.6. Pressupost general insuficient 

* 2.7. internacionalització 

 

 

* Puns desenvolupats a pàgines següents



2.1. POLÍTIQUES ESCÈNIQUES 

 La Comunitat no té una política d’arts escèniques.  

· No sabem què ni per què: Què ni per què es produeix o exhibeix  a les sales i festivals 
públics. Què de les Arts Escèniques es vol potenciar per temporades… 

· No tenim coneixement de l’existència de plans estratègics de  difusió i promoció de les Arts 
Escèniques Valencianes. 

· El que es coneix com a Teatre Públic, és un terme cada vegada més difuminat. 

· Els Festivals públics perden prestigi. 

· Els Premis de les Arts Escèniques encara no s’han recuperat, i de celebrar-los, no es 
respectarà la proposta enviada per l’Observatori. 

· No tenim una subdirecció de Culturarts -a la fi, la direcció d’Arts Escèniques- professional, 
que treballe amb transparència, amb relació en el sector, que conega el treball dels professionals, 
com hauria de ser el seu deure. 

· Veiem Culturarts sense una direcció clara i decidida, sense una identitat, còmplice  amb el 
sector i sense la transparència suficient. 

 

2.2. CODI DE BONES PRÀCTIQUES I TRANSPARÈNCIA 

· Encara no s’ha elaborat per part de Culturarts un codi de bones pràctiques que blinde les 
convocatòries públiques perquè siguen transparents i continguen la informació necessària per 
considerar-se una convocatòries professionals i públiques (Recordem les deficients convocatòries 
per a l’escriptura de textos “Jorge Juan” o el cicle d’exhibició “Emergents”)  

· El Consell assessor de Teatres va desaparèxier i cada vegada és més difcíl accedir a 
informacions sobre produccions, coproduccions, pressupostos… 

· Cada vegada és més opac el funcionament de Culturarts i de les seues decisions.  Nosaltres 
demanem una transparència real, de pressupostos i de procediment de totes les activitats 
(Produccions i co-produccions públiques, Circuit Teatral Valencià, Convocatòries puntuals, etc.) 

· Des de l’inici venim exigint càrrecs professionals, capaços i amb il·lusió i empatia amb el 
sector, regits per codis de bones pràctiques, de conducta, de programació…, com a base 
fonamental per avançar cap a un canvi real i efectiu entre el sector i l’Administració. 

 



2.3. PREMSA 

Culturarts ha trencat l’acord de no traure a premsa les nostres converses-acords. Culturarts 
ha tret, en diverses ocasions, notes de premsa mencionant a l’Observatori com a referent. 

L’Observatori sí ha complit el pacte. 

2.4. CIRCUIT TEATRAL VALENCIÀ 

El CTV, necessari tant per a la societat com per als professionals, i eina de descentralització, 
ha estat restituït, sí, però malgrat l’esforç: 

  2.4.1. El pressupost per a aquest programa és insuficient. El Circuit, actualment, 
disposa aproximadament del  50% de la quantiat que va a arriba a tindre abans de la seua 
desparició. Culturarts hauria de contemplar una pujada anual del pressupost del CTV. I 
assolir d’inmediat les quantitats amb les que comptàvem quan va ser aniquilat. 

  2.4.2. Cal millorar el sistema de funcionament del CTV, fent correcions que 
simplifiquen i milloren la dinàmica del mateix (Procediment d’inscripció de Companyies i 
Municipis, diversitat en la programació, pagament a les Companyies pel seu treball que no 
supere els 3 mesos, etc.)  

2.4.3. Autoavaluació. Al finalitzar cada temporada hauria d’haver una comissió 
avaluadora: Culturarts, Sales del Circuit i empreses i professionals del sector. 

2.4.4. Aplicació de codi de bones pràctiques i de transparència. 

· En aquest sentit, recordem que encara no se’ns ha enviat un document-balanç del 
Circuit referit al primer quatrimestre de l’any, que havíem sol·licitat. Volem transparència-
periodicitat en la comunincació. 

2.5. ORDRE D’AJUDES 

2.5.1. Ni es convoca, ni es resol, ni es justifica, ni es liquida en els terminis  ideals ni 
en els establerts legalment. 

De fet, el pagament de les ajudes del 2013 encara no s’ha efectuat. 

2.5.2. L’Ordre no contempla les diferents realitats de compayies, artistes o 
projectes escènics. L’Ordre hauria de remodelar-se i poder concebir concertacions; convenis 
a sales, companyies, professionals; produccions concretes, però també projectes globals 
atenent a les noves realitats, etc. 

2.5.3. Pressupost molt allunyat per respondre a les necessitats del sector escènic. 
Encara la Crisi, el retall sofert des del 2008 ha sigut brutal: d’un 70%. I, actualment, encara el 
retall està en el 50% del pressupost aproximadament del 2008. 

 



2.6. PRESSUPOST GENERAL INSUFICIENT  

En general, existeix un escàs presssupost econòmic per dedicar a les Arts Escèniques 
Valencianes  tant pùbliques com privades. No existeix un recolzament decidit ni pensat a les 
companyies, sales, festivals i públic. 

De fet, no s’ha gestionat la proposta de finançament a través del Fons de Cohesió Europeu 
que l’Observatori va remetre a Culturarts. 

 

2.7.  INTERNACIONALITZACIÓ 

No s’han dut  a terme les gestions oportunes per tal  de finançar amb diners del Fons de 
Cohesió d’Europa que li corresponen a la Comunitat Valenciana,  al sector escènic valencià entre el 
2014 i el 2020. 

Per tant, no es podrà reconduir eixa partida econòmica cap al sector, per dur a terme dues 
accions que també proposàvem: 

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

Centre articulador d’informació de convocatòries vàries, d’ajudes, de finançament 
internacional… per a les Arts Escèniques Valencianes I impulsora de convenis amb Instituts per a la 
Mobilitat (Com el Ramon Llull) o amb festivals o xarxes europees de creació i exhibició. 

 

B) La creació d’una Ordre d’Ajudes “Europa amb les Arts Escèniques”, dotada 
anualment amb uns 1.800.000 euros 

Aquesta Ordre anual inclouria els sectors de la dansa, del circ i del teatre i, proposàvem, 
constara de 4 MODALITATS, seguint l’esperit I recomanacions del Fons de Cohesió Europeu: 

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

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

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

Eix Reducció dependència del petroli. 
 

 

 
 


