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Aquest document és el resultat del treball, intercanvi i coordinació de gairebé una vintena de
cooperatives culturals de la ciutat de Barcelona, que
davant la crisi de la COVID-19, s’articulen per cercar
respostes col·lectives a les necessitats que el sector
cultural, especialment malmès per aquest embat
sanitari i econòmic, està patint i patirà a mitjà termini. Pensem en el teixit de base i en els projectes
de format petit i mitjà, que veuen perillar la seva
viabilitat sense polítiques culturals proactives de
protecció i sosteniment en aquesta nova etapa.
A aquesta situació, s’hi suma la preocupació per
la sensació de la prescindibilitat del sector, fet que
deixa molts projectes en un futur realment incert
i en una situació de desemparament considerable.
Des del grup de treball de cultura cooperativa creiem que hem de treballar en mesures estratègiques,
de mig i de llarg recorregut per continuar consolidant un espai cultural que aporta una altra visió i
una altra manera de fer i d’entendre la cultura a la
ciutat i els barris de Barcelona. Alhora, però, calen
mesures urgents i d’efecte immediat en les cooperatives per tal que puguin garantir la seva existència
a curt termini. Entenem doncs que ens cal un pla de
xoc amb l’objectiu de garantir la supervivència de
les cooperatives culturals de la ciutat de Barcelona,
reconeixent el seu paper estratègic en la construcció d’un nou model cultural i de ciutat.
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SUPORT ECONÒMIC A L’ESTRUCTURA DE LES COOPERATIVES
•

Ajudes econòmiques directes per donar suport
a les estructures de les cooperatives. Moltes
d’aquestes cooperatives han quedat excloses
de les ajudes contemplades en el RD; ja que no
programen directament activitats amb afluència pública. Les cooperatives culturals ens estem
endeutant i necessitem tenir la seguretat que hi
ha una aposta de l’administració en el nostre sector, en matèria d’ajudes directes. La necessitat
és que les ajudes cobreixin despeses estructurals
generals: personal - quotes de la seguretat social
règim general i d’autònoms, IRPF, % de les nòmines-, lloguers, subministres i despeses ordinàries de funcionament.

•

Paquet d’ajuda extraordinària 1M€: Poder traçar conjuntament mesures que es desprenguin
d’aquesta partida extra i que s’ajustin a les necessitats de l’ecosistema cultural cooperatiu.
•

Informació real i aplicada a calendari sobre el
desplegament del paquet econòmic d’un milió
d’euros anunciat per l’ICUB, que des de l’espai de cultura cooperativa considerem insuficient. Possibilitat de definir un percentatge
protegit per cooperatives o entitats/empreses
sense ànim de lucre.

•

Definir conjuntament com més aviat millor els
criteris d’accés a aquestes ajudes, abans que es
tanquin, per assegurar-nos que responen a les
necessitats de les cooperatives culturals, també.
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FLEXIBILITZAR LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
Facilitar que els projectes iniciats però no executats
i/o paralitzats a causa de la COVID-19 puguin justificar les subvencions amb opcions ampliades.
•

Possibilitar la justificació amb salaris o despeses
de projectes que no s’hagin pogut executar, però
pels quals s’han posat recursos a disposició.

•

Possibilitar la reformulació de les subvencions
amb la incorporació d’activitats virtuals, despeses d’adequació dels espais i activitats físiques, etc. als requeriments sanitaris derivats
de la COVID-19.

•

Flexibilitat o ampliació de topalls, quan sigui
possible, per fer front a les despeses d’estructura: lloguers, infraestructures, personal.

•

Possibilitar la justificació dels interessos dels
crèdits vinculada als calendaris de pagament de
l’administració
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ADAPTACIÓ DE LICITACIONS
Minimitzar l’impacte que la COVID-19 ha tingut sobre els projectes pel que fa als terminis de subvencions i licitacions.
•

Reactivació dels terminis vinculats a licitacions, concursos, subvencions per donar seguretat econòmica a
la planificació financera de les cooperatives. Davant la paralització d’adjudicacions de licitacions, amb la
consegüent incertesa en la planificació executiva i econòmica de l’entitat, trobar una manera que des de la
garantia jurídica es faci efectiva l’adjudicació de la licitació a l’entitat guanyadora amb caràcter retroactiu.

•

Tractar de minimitzar al màxim la forquilla de terminis per resoldre tràmits administratius, concessions,
inicis d’execució, etc. tant en licitacions com subvencions per tal de donar agilitat a la prestació de serveis
a l’administració.

•

Acceleració màxima de resolució de les subvencions presentades i pagaments d’aquelles que ja s’hagin atorgat.

•

Reconvertir licitacions ja atorgades quan impliquessin la celebració d’esdeveniments públics, protegint la
planificació econòmica de les entitats que havien guanyat els concursos.

•

Tractar d’impulsar acords amb àrees terceres de l’ajuntament perquè valori positivament (punts extres,
clàusules socials) la presentació de propostes de licitació a serveis culturals per part de cooperatives (possibilitat de prioritzar sense ànim de lucre?).
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FACILITACIÓ DE MECANISMES DE FINANÇAMENT
Alleujar les tensions de tresoreria que ha generat la suspensió, ajornament, tancament o cancel·lacions d’activitats i espais.
•

Suport en el finançament extraordinari: avals i pagament d’interessos. Avalar sol·licituds i/o ampliacions de
línies de crèdit amb entitats financeres (limitar-ne % d’interès), finançar els interessos generats pels crèdits
sol·licitats en temps de crisi sanitària.
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COMUNICACIÓ DIRECTA I FLUIDA
Accés a informació relativa al calendari i escenaris
que està contemplant la institució per fer front a la
crisi, permetent que les cooperatives prenguin decisions informades i coherents.
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SUPORT ECONÒMIC
•

Creació d’un Singulars de ciutat.

•

Treballar en fórmules de subvencions per finançar projectes més grans i que promoguin l’ocupabilitat i la intercooperació.

•

Elaboració d’un Pla d’Infraestructures cooperatives i ESS de la cultura, amb mesures de suport a
lloguers, equips i plataformes tecnològiques compartides.
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FACILITAR ACCÉS A LES SUBVENCIONS
•

Generar criteris diversos per garantir-ne l’accés,
no únicament usar el criteri del volum de facturació o del nombre de llocs de treball generats.

•

Garantir accés a tota la cadena d’agents involucrats en cultura: de creadors, a espais, productores, agències de comunicació, etc.

•

Prioritzar en els seus criteris la dimensió petita
i mitjana del teixit per la seva necessitat de recuperar-se i major dificultat per les condicions
actuals.

•

Prioritzar el teixit d’ESS Cultural davant d’altres
empreses/entitats que no ho siguin, fent valdre la
riquesa intangible que generen.

•

Prioritzar l’impacte de la crisi sanitària en la seva
activitat de manera percentual per entitats i no per
volum econòmic per no generar desigualtats entre
els tipus d’activitats dels projectes presentats.
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CONTRACTACIÓ PÚBLICA
Promoure la contractació de projectes culturals cooperatius i incorporar clàusules o mesures que ho
afavoreixin.
•

Contractació de serveis i productes desenvolupats per cooperatives per part d’equipaments públics i esdeveniments de ciutat.

•

Fragmentació per lots dels projectes de l’ICUB,
ja que això facilitarà molt l’accés a empreses petites, fet que ajudarà a distribuir de forma molt
més equitativa els recursos. Estem pensant tant
en els grans esdeveniments com en les grans licitacions.

•

Afavorir la inclusió de clàusules en licitacions i
concursos que s’adiguin amb les pràctiques dels
projectes cooperatius culturals.
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IMPULS COMUNICATIU A L’ESS EN L’ÀMBIT CULTURAL
Fomentar que des de l’Ajuntament de Barcelona es
doni suport a la difusió i al suport en l’àmbit estratègic de la comunicació
•

Creació d’una línia específica d’ajuts per a la realització d’acompanyaments en comunicació per
a projectes culturals, inspirada en la convocatòria per a consultoria de l’ICEC.

•

Suport econòmic i tècnic en la difusió de propostes de rellançament del sector cultural cooperatiu en conjunt, i ajudes directes a les cooperatives a despeses de comunicació de promoció
comercial de les cooperatives. És clau cobrir la
necessitat d’impuls comunicatiu de les cooperatives culturals per reactivar els seus projectes i
les seves línies de prestació de serveis.
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FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DE LES COOPERATIVES CULTURALS
Consolidar espais de treball compartits i amb visió
estratègica de sector, on permetre a les cooperatives
participar en la presa de decisions sobre mesures
que afecten el sector cultural en general.
•

Creació d’un espai d’intercanvi, proposta i transparència entre el teixit de la cultura cooperativa
i l’ICUB.

•

Impuls d’un espai de reflexió i treball estratègic
per al sector cultural (no exclusivament cooperatiu) per a desenvolupar un pla de xoc cultural, cobrint despeses de contractació d’experts/expertes
o entitats especialitzades.

