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1.  Presentació  

L’àmbit de les Indústries Culturals i Creatives (ICC) ha anat adquirint rellevància 

al llarg de les darreres dues dècades a Europa. L’evolució del context econòmic 

global ha fet créixer l’interès per l’economia creativa davant la problemàtica amb el 

recursos naturals i amb les noves oportunitats tecnològiques. En el moviment cap 

a un creixement sostenible les ICC adquireixen un paper central, entenent que el 

recurs base és la creativitat.  

Les ICC adquireixen importància tant pel seu valor econòmic i l’aportació a la 

competitivitat econòmica en el context actual com pel seu valor social i l’aportació 

en termes de cohesió social, dinamisme cultural i enriquiment personal.  

Malgrat la importància discursiva que les ICC han anat guanyant, encara hi ha 

una falta d’eines que permetin conèixer l’estat del sector i elaborar plans i polítiques 

al respecte. Un objectiu que afronta, a més, la dificultat d’acostar-se a un 

ecosistema complex.  

Davant d’aquesta realitat, el present estudi, emmarcat en un projecte global de 

la Xarxa Transversal d’Activitat Culturals, es proposa posar fil a l’agulla:  

1. Per un costat, elaborar una radiografia o mapa de la situació de les ICC 

als municipis de la Xarxa i el seu entorn, i en aquest cas a Manresa. 

2. Per l’altre, una proposta de futur que marqui línies d’acció d’acord amb 

la realitat de les ICC al municipi. 

La diversitat de definicions existents dels sectors culturals i creatius i les 

limitacions de dades, i les polèmiques i els debats que envolta el treball en aquest 

àmbit, no representen un fre al disseny de polítiques. Conèixer i superar aquests 

debats, tasca que s’afronta en aquest projecte, ha de permetre aprofitar el potencial 

de les ICC com a factor de desenvolupament en clau social, cultural i econòmic. 

Les dificultats existents són únicament una mostra de la necessitat de 

coneixement, i en cap cas poden ser el motiu per l’estancament o l’immobilisme.  

Aquest treball pren sentit en aquest context. No es tracta tan sols de treballar 

unes dades i realitzar recomanacions, sinó d’oferir un marc conceptual, una 

perspectiva sòlida i fonamentada, que incorpori dades i recomanacions de forma 

coherent, tot generant consciència i coneixement.  



4 

 

2.  Delimitació del sector de les ICC 

La delimitació del sector per realitzar-ne una investigació aplicada a la realitat 

exigeix dues mirades: una de conceptual i una de metodològica. 

Totes dues mirades han d’estar en sintonia entre elles: la proposta conceptual 

ha de ser contrastable amb dades, i la proposta metodològica ha de ser consistent 

i rellevant a nivell conceptual o teòric. 

2.1 Els models conceptuals 

2.1.1 Contextualització del debat 

El debat conceptual té com a problemàtica central el caràcter expansiu de la 

cultura com a sector, que comporta límits difusos i no estandarditzats. Per això, 

situar-se breument en aquest debat és rellevant per definir un model propi. 

En l’afavoriment d’un concepte expansiu de la cultura hi trobem en tot moment 

l’evolució tecnològica i els interessos econòmics de cada moment. En relació a 

l’evolució tecnològica: 

• Destaca en un primer moment la capacitat de reproductibilitat industrial 

de l’art, que dona lloc al concepte de Indústria Cultural, amb efectes 

importants en els camps de l’audiovisual, la literatura i la música. 

• En un moment com l’actual, destaca la proliferació de nous suports 

tecnològics i la importància del medi digital, que dona lloc a la idea de les 

Industries Creatives a partir de l’auge d’activitats com el disseny o els 

videojocs, en què la peça central del valor rau en la creativitat i l’ús 

d’habilitats artístiques, i sotmet a grans tensions totes les activitats 

industrials relacionades amb la cultura al trastocar la cadena de creació 

de valor econòmic.  

Quan l’evolució tecnològica permet, millora i modifica les possibilitats de 

rendibilitat econòmica (mitjançant aspectes com la reproductibilitat industrial, la 

distribució comercial i l’explotació de drets de propietat intel·lectual), guanya espai 

la dimensió econòmica-mercantil; que se suma a les altres dimensions de l’art, com 

la social o la pròpiament estètica. 
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En cada moment, tota aquesta nova activitat econòmica crea, i es relaciona amb, 

altres activitats econòmiques que li són funcionals i connexes. 

La gènesi i la naturalesa del concepte de Indústries Culturals i Creatives es 

representa habitualment amb un conjunt de cercles concèntrics, que permet 

transmetre senzillament l’aspecte central del debat: a partir del nucli central d’arts 

i patrimoni, fins on s’ha d’estendre el concepte per seguir sent útil i representatiu 

de la realitat sobre la que es vol treballar? 

Com es pot advertir, tota aquesta expansió no està lliure de tensions, ni tampoc 

està a prop de ser resolta. En aquesta evolució, la cultura pot guanyar múscul en 

termes econòmics, però pot perdre substància, valor intrínsec, al quedar relegada 

en una funció instrumental.  

Hi ha un conjunt d’activitat pròpiament culturals sobre les que no hi ha 

dubtes, però hi ha un altre conjunt d’activitats sobre els que cal començar 

a situar els límits: sense visions rígides, però tampoc ingènues.  

La inclusió de la idea de la creativitat és necessària per adaptar-se a l’evolució 

de la realitat actual, però cal ser crítics. Tal com apunten des del grup de treball 

europeu ESSnet-Culture, no és el mateix la creació artística com a funció de la 

cadena de valor, que la creativitat. La creació artística exigeix creativitat, però pot 

haver-hi creativitat sense creació artística. La inclusió d’activitats creatives, per 

tant, pot comportar major vaguetat i majors imprecisions.  

D’aquesta forma, els models que donen prioritat al nucli pròpiament artístic són 

més renuents a incorporar activitats relacionades amb el software i els serveis 

informàtics, la moda o l’arquitectura, mentre les que donen prioritat a la idea de 

creativitat sovint deixen de banda activitats clarament culturals com les 

relacionades amb el patrimoni cultural, material e immaterial.  

 

2.1.2 Models de referència 

Model britànic DCMS Model ONU/UNCTAD Model KEA 

Model amb un pes específic de les 

indústries creatives, orientat a 

generar dinamisme econòmic, que 

s’ha anat reformulant des del 1998.  

Model compost per grans grups i 

subgrups.  

Destaca un ventall ampli en conjunt, 

aglutinant activitats des de l’art fins 

al disseny (d’interiors, de moda, 

Model elaborat per KEA per encàrrec 

de la Comissió Europea, amb 

l’interès d’impulsar l’economia 

basada en la creativitat.  
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Destaca:  

• La inclusió del software i serveis 

informàtics des dels principis. 

• La inclusió, només recent 

(2016), de museus, galeries i 

biblioteques. 

 

gràfic...) i serveis creatius com 

l’arquitectura, la publicitat i l’I+D. 

Genera el model de cercles 

concèntrics, situant l’art i el 

patrimoni al nucli. 

És un dels models base amb major 

acceptació. 

Conceptualització de 9 sectors, 

atenent la següent agrupació: 

1. Publicidad y marketing  

2. Arquitectura 

3. Artesanías  

4. Diseño: Producto, Gráfico y 

Diseño de Moda  

5. Cine, TV, video, radio y 

fotografía 

6. IT, software y servicios 

informáticos  

7. Edición/Publicaciones 

8. Museos, Galerías y 

Bibliotecas 

9. Música, artes escénicas y 

visuales 

Conceptualització de 4 grans 

sectors i subsectors: 

1. Patrimoni cultural 

• Expressions tradicionals 

• Espais patrimonials 

 

2. Arts 

• Arts plàstiques 

• Arts escèniques 

 

3. Mitjans de comunicació 

• Editorials i mitjans en 

paper 

• Mitjans audiovisuals 

 

4. Creacions funcionals 

• Disseny 

• Nous mitjans digitals 

• Serveis creatius 

Conceptualització de 4 grans 

grups i definició de subsectors: 

1. Art i patrimoni 

• Arts visuals 

• Arts escèniques 

• Patrimoni 

 

2. Indústries culturals 

• Llibre i premsa 

• Edició de música 

• Cine i vídeo 

• TV i ràdio 

• Videojocs 

 

3. Indústries creatives 

• Disseny 

• Arquitectura 

• Publicitat 

 

4. Industries complementàries 

• Software, mp3, etc. 

• Telefonia mòbil, etc. 

El coneixement d’aquests debats i les diferents opcions fa evident 2 aspectes claus: 

1. No hi ha una decisió correcta o incorrecta, sinó més o menys útils amb 

els propòsits i més o menys coherents amb els valors.  

2. Cada decisió té un efecte en els resultats, que cal anticipar: la 

construcció de grans grups i la incorporació de determinats subsectors 

allunyats del nucli cultural pot oferir una visió distorsionada (en concepte de 

pes econòmic, pes laboral, mapa,...). 

 

2.1.3 Directrius per un model propi 

Considerant la voluntat i els interessos del projecte d’estudi de les ICC a 

Manresa, la construcció d’un model propi ha de passar per: 

• Assegurar la coherència conceptual del model i la seva mínima 

comparabilitat i significativitat:  

o Mantenir una mirada específica al nucli d’arts i patrimoni. 
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o Incloure variacions de les classificacions per ressaltar subsectors 

d’interès especial.  

o Considerar les activitats complementàries o connexes de la 

pròpia activitat cultural. 
 

• Incloure totes les funcions de la cadena de valor per les Indústries 

Culturals, però només la funció de creació per les Indústries Creatives. 

o L’exemple de l’arquitectura pot ser rellevant per entendre la 

necessitat d’aquest criteri: el disseny i el dibuix de projectes té 

cabuda dintre la lògica del que es vol estudiar, però no l’enginyeria 

ni la construcció pròpiament, que no tenen en essència cap relació 

amb la idea d’Indústries Creatives. 
 

• Addicionalment: incloure sense criteris subjectius qualsevol activitat 

cultural, però restringir el què s’entén per activitat creativa per tal 

d’evitar activitats que no ho són essencialment.  
 

• Treballar sobre la base de propostes realistes en termes d’operativització 

del model. Això comporta partir tant del model conceptual com de la 

informació censal i estadística i les possibilitats que ofereixen en la forma 

que estan configurades. 

o La guia principal en aquesta dimensió metodològica la marquen 

els codis que identifiquen l’activitat econòmica dels agents, que 

ha de servir de base en qualsevol cas per identificar i agrupar 

casos i organitzar els resultats.  

• Partir d’una mirada per sectors i grups que elimini jerarquies de cap 

mena, permetent una equiparació en valor i importància de totes les 

activitats.  

o El model KEA, per exemple, permet diferenciar les 2 capes 

principals més netament: l’artística i cultural, per un costat, i la 

creativa, per l’altra. Permet, alhora, comunicar la idea d’un 

conjunt d’indústries complementàries. Tot i això, introdueix una 

mirada jeràrquica a partir de la idea dels cercles concèntrics, que 

pot comportar concepcions, actituds i polítiques que no són 

desitjables. 
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2.2 Aspectes metodològics: mapa complet de 

sectors i activitats 

Com s’ha dit al principi d’aquest treball, la reflexió conceptual i metodològica 

han d’anar acompanyades.  

Així, en aquest apartat s’aporta una mirada extensa i detallada sobre els sectors 

culturals i creatius, i les seves activitats centrals i complementàries segons la 

classificació d’activitats econòmiques de referència, que ha de servir de base del 

model d’anàlisi. 

Esquema base del sector cultural i creatiu 

Sector Subsectors 

Cultural 

Patrimoni, museus, arxius i biblioteques 

Arts visuals 

Arts escèniques 

Música 

Audiovisual (cine, TV, ràdio) 

Llibre i premsa  

Artesania 

Creatiu 

Arquitectura 

Publicitat 

Videojocs 

Disseny 

Indústries de la llengua 

Moda 

Gastronomia 

 Cal tenir en compte que a continuació s’ofereix una caracterització de cada 

sector a partir de la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques de 2009 

(CCAE09) i de la Classificació Catalana d’Ocupacions de 2011 (CCO11) al màxim 
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detall (4 dígits). En alguns casos, és possible que aquesta informació només estigui 

disponible públicament a un nivell menor de detall.  

Aquesta estructuració a partir dels 4 dígits permetrà, en qualsevol cas, 

identificar els grups a 2 i 3 dígits que puguin ser necessaris en cas que la informació 

no arribi al detall desitjat de 4 dígits. A més, en qualsevol cas, servirà per a 

l’estructuració de la informació que s’hagi de recollir per mitjans propis. 

2.3.1 Sector cultural 

Patrimoni, museus, arxius i biblioteques 

Comentari general 

El patrimoni té a veure amb totes aquelles manifestacions del passat, que vivim 

al present i conservem pel futur, a partir de la idea de béns culturals i llegat històric 

a transmetre.  

És un macrosector del qual formen part béns immobles i mobles, documentals i 

bibliogràfics que tenen interès artístic, històric, paleontològic, arqueològic, 

etnogràfic, antropològic, científic, tècnic, lingüístic i industrial. 

Es manifesta de forma tangible amb objectes, construccions o manifestacions 

materials, i com expressions intangibles de la creativitat humana. Inclou béns de 

valor artístic i cultural pròpiament, però també serveis de museus, arxius i 

biblioteques que desenvolupen tasques en aquest àmbit.  

És un sector amb una forta intervenció i regulació pública, amb agents, recursos 

i lleis formals ben definides. 

Cadena de valor 

Creació Producció/Edició 
Distribució, 

comerç i difusió 
Preservació Educació 

Gestió i 

regulació 

 

▪ Reconeixement de béns 
culturals i llegat a 
transmetre.  

▪ Adquisició de i 
organització de 

col·leccions i 
documents en museus, 
arxius i biblioteques. 

▪ Serveis d’accés 
(préstec, consulta, 
exposició...) de 
museus, arxius i 
biblioteques Comerç 
d’antiguitats (també 

electrònic) 
▪ Activitat 

museogràfica 

▪ Activitats de 
preservació i 
restauració per part 
d’arxius, museus i 
biblioteques (inclou 
digitalització). 

▪ Activitats 

arqueològiques 
▪ Activitats tècniques i 

d’investigació en 
conservació.   

▪ Activitats 
d’educació formal 
i no formal 

▪ Activitats 
d’ensenyaments 

artístics i 
culturals. 

▪ Gestió 
administrativa 
a diferents 
nivells 

competencials. 
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Activitats econòmiques 

Activitats sector (CCAE09) Serveis connexos 

9102 Activitats de museus 
7219 Altres tipus de recerca i desenvolupament en 
ciències naturals i tècniques 

9103 Gestió de llocs i edificis històrics 
7220 Recerca i desenvolupament en ciències socials i 
humanitats 

9105 Activitats de biblioteques  

9106 Activitats d'arxius  

4779 Comerç al detall d'articles de segona mà en 
establiments especialitzats 

 

Ocupacions 

CCO11 Literal 

1501 Directors i gerents d'empreses d'activitats recreatives, culturals i esportives 

2911 Arxivers i conservadors de museus 

2912 Bibliotecaris, documentalistes i similars 

3733 Tècnics en galeries d'art, museus i biblioteques 

3739 Altres tècnics i professionals de suport d'activitats culturals i artístiques 

4210 Empleats de biblioteques i arxius 

 

Arts visuals 

Comentari general  

S’inclouen les arts plàstiques vinculades a la pintura, l’escultura, el gravat i 

activitats pròpies de les Belles Arts, juntament amb la fotografia, l’art digital i altres 

expressions artístiques c om la performance, les instal·lacions artístiques... 

Reuneix tant el treball creatiu tradicional com les noves disciplines basades en 

la imatge i la interactivitat producte de les noves tecnologies. 

No només inclou als creadors, sinó les activitats i agents dedicats a la producció, 

l’exhibició, la promoció i la comercialització de les obres. 

Cadena de valor 

Creació Producció/Edició 
Distribució, 

comerç i difusió 
Preservació Educació 

Gestió i 

regulació 

▪ Creació d’obres 
plàstiques, 
visuals i 
fotogràfiques.  

▪ Producció, edició i 
publicació d’obres 
d’arts visual. 

▪ Organització 
d’esdeveniments 

d’arts visuals 
▪ Galeries d’art i 

exposicions 
temporals. 

▪ Comerç d’obres 
d’arts visuals 

▪ Protecció de 

les obres 
d’arts visuals 

▪ Restauració de 
les obres 
d’arts visuals 

▪ Activitats 
d’educació formal 

i no formal 
▪ Activitats 

d’ensenyaments 
artístics i 
culturals. 

▪ Activitats de 
suport a la 

gestió de drets  
▪ Gestió 

administrativa a 
diferents nivells 
competencials  
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(inclou comerç 
electrònic). 

 

Activitats econòmiques 

 Activitats sector (CCAE09) 

9003 Creació artística i literària 

7420 Activitats de fotografia 

8552 Educació relacionada amb la cultura 

4778 Comerç al detall d'altres tipus d'articles nous en 
establiments especialitzats 

 

Ocupacions 

CCO11 Literal 

1501 Directors i gerents d'empreses d'activitats recreatives, culturals i esportives 

2931 Artistes d'arts plàstiques i visuals 

2939 Artistes creatius i interpretatius ncaa 

3733 Tècnics en galeries d'art, museus i biblioteques 

3739 Altres tècnics i professionals de suport d'activitats culturals i artístiques 

 

Arts escèniques 

Comentari general 

El teatre i la dansa representen els subsectors principals, però també inclouen el 

circ, l’òpera i altres similars que són expressades en un escenari (la música en viu 

s’inclou dintre un sector específic, diferenciat, de música). 

El component de representació en viu, amb un consum immediat i públic present 

en l’espectacle és el tret definitori. 

El sector inclou tant creadors com companyies, distribuïdors, programadors i 

exhibidors, que poden ser sales però també espais com festivals, fires i altres 

esdeveniments on es representen.  

Cadena de valor 

Creació Producció/Edició 
Distribució, 

comerç i difusió 
Preservació Educació 

Gestió i 

regulació 
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▪ Creació 
coreogràfica, 
dramàtica i 
d’altres obres 
escèniques. 

▪ Creació de les 
escenografies 
dels 
espectacles 
en viu. 

▪ Producció i organització de 
les obres escèniques. 

▪ Activitats de suport i 

activitats tècniques per la 
producció en viu.  

▪ Organització 
d’esdeveniments 
de representacions 
en viu i 
programació 

d’obres. 
▪ Serveis de 

distribució de les 
obres.  

▪ Arxius de 
documentació 

teatral 

▪ Activitats 
d’educació 
formal i no 
formal 

▪ Activitats 
d’ensenyaments 
artístics i 
culturals. 

▪ Activitats de 
suport a la 
gestió de drets  

▪ Gestió 
administrativa 
a diferents 

nivells 
competencials 

▪ Agents de 
representació 
artística.  

Activitats econòmiques 

Activitats sector (CCAE09) Serveis connexos 

9001 Arts escèniques 
7990 Altres serveis de reserves i activitats que s'hi 
relacionen 

9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques 9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment ncaa 

9004 Gestió de sales d'espectacles  

8552 Educació relacionada amb la cultura  

Ocupacions 

CCO11 Literal 

1501 Directors i gerents d'empreses d'activitats recreatives, culturals i esportives 

2933 Coreògrafs i ballarins 

2934 Directors de cinema, teatre i similars 

2935 Actors 

2939 Artistes creatius i interpretatius ncaa 

3739 Altres tècnics i professionals de suport d'activitats culturals i artístiques 

 

Música 

Comentari general 

En el sector de la música s’hi desenvolupen de forma important tan activitats en 

viu com activitats industrials, en la vessant de la industria discogràfica.  

Per aquest motiu, en algunes ocasions els models dissocien totes dues parts per 

incloure’n una en un sector d’arts en viu més general i l’altra en l’audiovisual.  

El fet que sigui un sector amb un basat en el fonograma o unitat de gravació li 

confereix singularitat i una especialització característica, que reclama atenció pròpia 

per les relacions pròpies que es desenvolupen entre els diferents agents i la cadena 

de valor.  

Les unitats de gravació poden ser de qualsevol tipus i en qualsevol suport, i es 

consideren la industria discogràfica que realitza la producció i els serveis associats 
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d’edició, representació, promoció,... Es contemplen, per tant, totes les activitats de 

la cadena de valor. 

Cadena de valor 

Creació Producció/Edició 
Distribució, 

comerç i difusió 
Preservació Educació 

Gestió i 

regulació 

▪ Creació d’ 
obres 
musicals 

▪ Producció i gravació 
musical 

▪ Producció de 
representacions en viu 
(concerts) 

▪ Activitats de suport i 
activitat tècniques per la 
producció en viu.  

▪ Edició musical. 
▪ Activitats de post-

producció.  

▪ Organització 
d’esdeveniments 
musicals i 
programació de 
concerts. 

▪ Serveis de 
distribució de 
música. 

▪ Comerç del disc 
(inclou comerç 
electrònic). 

▪ Activitats de 
protecció i 
restauració  
d’instruments 
musicals i obres. 

▪ Activitats 
d’educació 
formal i no 
formal 

▪ Activitats 
d’ensenyaments 
artístics i 
culturals. 

▪ Activitats de 
suport a la 
gestió de drets  

▪ Gestió 
administrativa 
a diferents 
nivells 
competencials 

▪ Agents de 
representació 
artística.  

Activitats econòmiques 

Activitats sector (CCAE09) Indústries complementàries 

5920 Activitats d'enregistrament de so i edició musical 2640 Fabricació de productes electrònics de consum 

9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques 3220 Fabricació d'instruments musicals 

9004 Gestió de sales d'espectacles 2680 Fabricació de suports magnètics i òptics 

8552 Educació relacionada amb la cultura  

4763 Comerç al detall d'enregistrament de música i 
vídeo en establiments especialitzats 

 

Ocupacions 

CCO11 Literal 

1501 Directors i gerents d'empreses d'activitats recreatives, culturals i esportives 

2932 Compositors, músics i cantants 

7612 Lutiers i similars; afinadors d'instruments musicals 

3831 Tècnics de l'enregistrament audiovisual 

 

Audiovisual (cinema, televisió, ràdio) 

Comentaris generals 

El sector audiovisual és el que més sotmès està a les tendències de digitalització 

i innovació tecnològica, que ha suposat una transformació radical de la cadena de 

valor. Està en procés de redefinició i ampliació sota aquests paràmetres, amb 

models que integren continguts digitals, videojocs, publicitats o fins i tot operadors 

de serveis d’internet. 

Per evitar aquestes possibles inferències des de la consideració de la base 

artística i creativa, la proposta inclou les activitats de producció, distribució i 
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exhibició cinematogràfica, juntament amb la televisió i la ràdio. Contempla, per 

tant, la producció de pel·lícules i vídeos també de programes i anuncis de televisió. 

El sector cinematogràfic inclou també activitats de postproducció (edició, 

titulació, laboratori d’imatge,...), de distribució de materials a cinemes, televisió i 

altres operadors i d’adquisició de drets de distribució de produccions. Inclou, 

finalment, l’exhibició desenvolupada en sales de cinema i altres esdeveniments de 

projecció (cineclubs, cicles a l’aire lliure,...). 

Les activitats de televisió comprenen la creació de la programació, a partir de la 

compra (pel·lícules, documentals...) i de la producció pròpia (programes 

informatius, d’entreteniment, de divulgació, de seguiment en viu 

d’esdeveniments...). 

Les activitats de ràdio inclouen la producció i la transmissió de senyals i les 

facilitats de transmissió de programació de ràdio per aire, cable o internet.  

Cadena de valor 

Creació Producció/Edició 
Distribució, 

comerç i difusió 
Preservació Educació 

Gestió i 

regulació 

▪ Creació 
d’obres 
audiovisuals 

▪ Creació 
d’obres 
multimèdia 

▪ Producció d’imatges 
animades, vídeo i 
programes audiovisuals  

▪ Producció de programes de 
televisió (inclou Internet) 

▪ Edició de pel·lícules, vídeos 
(Inclou a través d’Internet) 

▪ Edició obres multimèdia 
▪ Producció de programes de 

radio 
▪ Activitats de post-producció 

audiovisual. 

▪ Organització 
d’esdeveniments 
audiovisuals 
(cinema, vídeo,...) 

▪ Difusió de radio y 
televisió (Inclou a 
través de Internet) 

▪ Projeccions de 
cinemes. 

▪ Distribució de 
pel·lícules/vídeo 

▪ Lloguer de vídeo 
▪ Comerç obres 

audiovisuals 
(inclou comerç 
electrònic) 

▪ Exhibicions 
temporals d’obres 
audiovisuals 

▪ Activitats de 
protecció i 
restauració  
d’obres 
audiovisuals i 
multimèdia  

▪ Activitats 
d’educació 
formal i no 
formal 

▪ Activitats 
d’ensenyaments 
artístics i 
culturals. 

▪ Activitats de 
suport a la 
gestió de drets  

▪ Gestió 
administrativa 
a diferents 
nivells 
competencials 

▪ Agents de 
representació 
artística.  

Activitats econòmiques 

Activitats sector (CCAE09) Indústries complementàries 

5915 Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo 
5916 Activitats de producció de programes de televisió 

2640 Fabricació de productes electrònics de consum 

5912 Activitats de postproducció cinematogràfica, de 

vídeo i de programes de televisió 
2680 Fabricació de suports magnètics i òptics 

5917 Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo 
5918 Activitats de distribució de programes de televisió 

 

5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica  

6010 Activitats de radiodifusió  
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6020 Activitats de programació i emissió de televisió  

6391 Activitats d'agències de notícies  

7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos  

4763 Comerç al detall d'enregistrament de música i vídeo 
en establiments especialitzats 

 

Ocupacions 

CCO11 Literal 

1501 Directors i gerents d'empreses d'activitats recreatives, culturals i esportives 

2934 Directors de cinema, teatre i similars 

2935 Actors 

2922 Periodistes 

2936 Locutors de ràdio, televisió i altres presentadors 

3831 Tècnics de l'enregistrament audiovisual 

3832 Tècnics de radiodifusió 

 

Llibre i premsa  

Comentari general 

Alguns models consideren la premsa juntament amb la ràdio i la televisió, però 

seguint les pautes europees i el manteniment del criteri del material amb el que es 

treball (escrit, audiovisual, sonor,...) s’agrupa juntament amb el llibre.  

El llibre compren les activitats principals de creació literària, edició, distribució i 

comerç. La distribució identifica distribuïdors a l’engròs i el comerç la xarxa de 

llibreries i altres centres de venta al detall. L’edició inclou tant la impressió en format 

electrònic com digital (inclou audiollibres) de llibres, catàlegs, fulletons, diccionaris, 

mapes,...  

La premsa comprèn activitats de publicació de diaris, inclosos els publicitaris, 

que apareixen com a mínim quatre vegades per setmana, i les publicacions 

periòdiques i revistes que apareixen amb una regularitat inferior. S’inclouen les 

agències de notícies que proporcionen continguts. S’inclou, novament, tant l’edició 

com la distribució i comerç de diaris i revistes.  

S’ha de considerar que hi ha una part d’indústries complementàries de les arts 

gràfiques que també es dediquen al món del llibre, pel que cal estar atents a la seva 

inclusió com a part del nucli de l’activitat del llibre i la premsa.  
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Cadena de valor 

Creació Producció/Edició 
Distribució, 

comerç i difusió 
Preservació Educació 

Gestió i 

regulació 

▪ Creació d’obres 
literàries. 

▪ Redacció 
articles 
culturals per 
revistes i diaris. 

▪ Activitats de 
traducció i 
interpretació. 

▪ Edició de llibres (inclòs 
Internet) 

▪ Edició de diaris i 
revistes (inclòs 
Internet) 

▪ Activitat d’agències de 
notícies 

▪ Organització 
d’esdeveniments de 
promoció del llibre. 

▪ Comerç llibre i 
premsa (inclou 
comerç electrònic).  

▪ Protecció 
d’activitats 
relacionades 
amb el llibre i la 
premsa. 

▪ Restauració de 
llibres.   

▪ Activitats 
d’educació formal i 
no formal 

▪ Activitats 
d’ensenyaments 
artístics i culturals. 

▪ Activitats de 
suport a la gestió 
de drets  

▪ Gestió 
administrativa a 
diferents nivells 
competencials 

▪ Agents de 
representació 
artística.  

Activitats econòmiques 

Activitats sector (CCAE09) Indústries complementàries 

5811 Edició de llibres 1811 Impressió de periòdics 

5813 Edició de periòdics 1812 Altres activitats d'impressió i arts gràfiques 

5814 Edició de revistes 
1813 Activitats de preimpressió i de preparació de 
suports 

5819 Altres activitats d'edició 
1814 Enquadernació i activitats dels serveis que s'hi 
relacionen 

6391 Activitats d'agències de notícies Serveis connexos 

4761 Comerç al detall de llibres en establiments 
especialitzats 

7312 Serveis de representació de mitjans de 
comunicació 

4762 Comerç al detall de periòdics i articles de papereria 
en establiments especialitzats 

6399 Altres serveis d'informació ncaa 

Ocupacions 

CCO11 Literal 

1501 Directors i gerents d'empreses d'activitats recreatives, culturals i esportives 

2651 Professionals de la publicitat i la comercialització 

2921 Escriptors 

2922 Periodistes 

2923 Filòlegs, intèrprets i traductors 

3731 Fotògrafs 

7621 Treballadors de processos de preimpressió 

7622 Treballadors de processos d'impressió 

7623 Treballadors de processos d'enquadernació  

 

Artesania 

Comentari general 

La ESSnet europea inclou l’artesania al seu model conceptual, per exemple, però 

no s’especifiquen eines d’anàlisi estadística.  

L’anàlisi d’aquest sector es realitza a través de registres propis de cada 

administració.  
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Es tracta d’una activitat singular respecte la qual hi ha un consens sobre la 

inclusió en les ICC, però amb visions divergents respecte la naturalesa cultural o 

industrial.  

Des de la perspectiva europea s’entén com la creació de producció única, posant 

èmfasis en l’accent artístic i creatiu, i deixant de banda artesanies industrials. Les 

artesanies artístiques requereixen habilitats tradicionals, coneixement tècnic i 

complex per la transformació de materials i producció a petita escala en petites 

series.  

Cadena de valor 

Creació Producció/Edició 

Distribució, 

comerç i 

difusió 

Preservació Educació 
Gestió i 

regulació 

▪ Creació 
de peces 
artesanes 

▪ Producció de peces 
artesanes 

▪ Exposició i 
comerç 
d’obres 
artesanes 
(inclou 
comerç 
electrònic)  

▪ Restauració 
de peces 
artesanes  

▪ Activitats 
d’educació 
formal i no 
formal 

▪ Activitats 
d’ensenyaments 
artístics i 
culturals. 

▪ Gestió 
administrativa 
a diferents 
nivells 
competencials 

Ocupacions 

CCO11 Literal 

7613 Joiers, orfebres i argenters 

7614 Treballadors de la ceràmica, terrissaires i similars 

7615 Bufadors, modeladors, laminadors, talladors i polidors de vidre 

7616 Retolistes, gravadors de vidre i pintors decoratius d'articles diversos 

7617 Artesans de la fusta i materials similars, cistellers, raspallaires i treballadors similars 

7618 Artesans del tèxtil, cuir i materials similars, preparadors de fibra i teixidors amb telers 
artesans o de teixits de punt i similars 

7619 Artesans ncaa 

 

2.3.2 Sector creatiu 

Arquitectura 

Comentari general 

El cas de l’arquitectura representa la necessitat de diferenciar la base creativa 

en el sector de la resta d’activitat.  

Es consideren únicament, per tant, els serveis d’arqutiectura, excloent les 

activitats d’enginyeria i de construcció.  
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Des de la mirada dels serveis d’arquitectura, el propòsit és proporcionar un 

servei creatiu tot i que el producte final no sigui susceptible de ser considerat 

cultural. Es considera únicament la funció creativa en la cadena de valor.   

Això inclou els servei d’assessoria pel que es refereix a disseny i dibuix d’edificis, 

i pel que es refereix a la planificació urbana, rural i paisatgística.  

Cadena de valor 

Creació Producció/Edició 

Distribució, 

comerç i 

difusió 

Preservació Educació 
Gestió i 

regulació 

▪ Creació 
arquitectònica 

 

 

▪ Exposicions 
temporals 
d’arquitectura 

▪ Exposicions en 
galeries 

▪ Activitats 
arquitectòniques 
de preservació 

▪ Activitats 
d’educació formal 
i no formal 

▪ Activitats 
d’ensenyaments 
artístics i 
culturals. 

▪ Activitats de 
suport a la 
gestió de drets  

▪ Gestió 
administrativa 
a diferents 
nivells 
competencials 

Activitats econòmiques 

Activitats sector (CCAE09) 

7111 Servicios tècnics d’arquitectura 

Ocupacions 

CCO11 Literal 

2451 Arquitectes (excepte arquitectes paisatgistes i urbanistes) 

2452 Arquitectes paisatgistes 

2481 Arquitectes tècnics i tècnics urbanistes 

 

Publicitat 

Comentari general 

Al sector de la publicitat s’inclou una àmplia gama de serveis encara que siguin 

subcontractats, incloent anuncis, creació, producció del material publicitari i 

compra. 

En aquest cas comprèn la creació i la realització de campanyes i màrqueting: 

inserció d’anuncis publicitaris en qualsevol mitjà (inclòs Internet), publicitat 

exterior; publicitat aèria; distribució i entrega de material i mostres, creació 

d’estands i estructures o espais publicitaris, realització d’activitats d’atracció i 
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retenció de clients mitjançant promoció de productes, màrqueting directe, d’espais 

comercials o serveis de consultoria en aquest àmbit.  

Des d’un punt de vista estrictament cultural la inclusió de la producció de 

material publicitari (estructures, material imprès,...) i la promoció o màrqueting 

genera tensions, però per raons pràctiques de viabilitat de l’anàlisi és necessari 

considerar tant el disseny i servei publicitari creatiu fins a la prestació del servei 

complet que comporta la planificació i l’execució.  

Cadena de valor 

Creació Producció/Edició 

Distribució, 

comerç i 

difusió 

Preservació Educació 
Gestió i 

regulació 

▪ Creació de 
treballs 
publicitaris 

 

▪ Distribució de 
campanyes 
publicitàries 

 

▪ Activitats 
d’educació formal i 
no formal 

▪ Activitats 
d’ensenyaments 
artístics i culturals. 

▪ Activitats de 
suport a la 
gestió de 
drets.  

Activitats econòmiques 

Activitats sector (CCAE09) 

7311 Agències de publicitat 

Ocupacions 

CCO11 Literal 

1222 Directors de publicitat i relacions públiques 

2651 Professionals de la publicitat i la comercialització 

 

Videojocs 

Comentari general 

En alguns models el sector dels videojocs es recull juntament amb el sector 

audiovisual. Tot i les similituds, la inclusió dintre del sector audiovisual d’activitats 

molt diferents genera massa soroll en relació a l’interès d’estudi cultural i creatiu, 

oferint una imatge distorsionada de diverses realitats que són especialment 

diferents (cinema, continguts digitals generals, indústria musical,...).  
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El sector dels videojocs comporta el desenvolupament, distribució i 

comercialització de programari d’entreteniment interactiu que simula experiències 

en una pantalla.  

El desenvolupament comprèn la concepció de la idea (gènere, story board,...), 

el disseny (guió, so, mecànica, programació,...), la planificació, la producció les 

proves i el manteniment de la producció finalment resultant. És en totes aquestes 

activitats de desenvolupament en què s’hi troba la base creativa del sector, i que 

genera la distribució i comercialització pròpia d’aquesta feina. 

Cadena de valor 

Creació Producció/Edició 
Distribució, 

comerç i difusió 
Preservació Educació 

Gestió i 

regulació 

▪ Creació de 
videojocs. 

▪ Edició d’obres multimèdia. 
▪ Activitats de post-

producció audiovisual. 

▪ Organització 
d’esdeveniments 
de videojocs.  

▪ Comerç de 
videojocs (inclou 
Internet). 

▪ Protecció 
d’activitats 
relacionades amb 
els videojocs.. 

▪ Activitats 
d’educació 
formal i no 
formal 

▪ Activitats 
d’ensenyaments 
artístics i 
culturals. 

▪ Activitats de 
suport a la 
gestió de drets  

▪ Gestió 
administrativa a 
diferents nivells 
competencials 

▪ Agències de 
representació 
artística. 

Activitats econòmiques 

Activitats sector (CCAE09) Indústries complementàries 

5821 Edició de videojocs 2640 Fabricació de productes electrònics de consum 

4763 Comerç al detall d'enregistrament de música i 
vídeo en establiments especialitzats 

2680 Fabricació de suports magnètics i òptics 

Ocupacions 

CCO11 Literal 

1501 Directors i gerents d'empreses d'activitats recreatives, culturals i esportives 

2713 Analistes, programadors i dissenyadors de webs i de multimèdia 

2719 Analistes i dissenyadors de programari i multimèdia ncaa 

 

Disseny 

Comentari general 

El disseny ofereix la possibilitat de triar entre dos perspectives, però a efectes 

pràctics per a l’estudi s’imposa una d’elles. La perspectiva descartada implica la 

consideració del disseny com a procés creatiu de treball estructurat per crear 

objectes, imatges i espais però també crear serveis i estratègies d’innovació. A nivell 
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conceptual es capta bé la funció del disseny, però pel seu estudi com a sector pren 

més rellevància una perspectiva aplicada, partint de les activitats de disseny 

considerades en la classificació econòmica estandarditzada.  

Això compren les activitats de disseny referides a: mobiliari i decoració interior, 

disseny industrial (creació i desenvolupament de dissenys que optimitzen ús, valor 

i aparença dels productes) i disseny gràfic. 

Cadena de valor 

Creació Producció/Edició 
Distribució, 

comerç i difusió 
Preservació Educació 

Gestió i 

regulació 

▪ Creació 
de 
disseny. 

 

▪ Organització 
d’esdeveniments 
sobre disseny. 

▪ Exposicions 
temporals de 
disseny. 

 

▪ Activitats 
d’educació formal i 
no formal 

▪ Activitats 
d’ensenyaments 
artístics i culturals. 

▪ Activitats de 
suport a la gestió 
de drets  

▪ Gestió 
administrativa a 
diferents nivells 
competencials 

Activitats econòmiques 

Activitats sector (CCAE09) 

7410 Activitats de disseny especialitzat 

Ocupacions 

CCO11 Literal 

1501 Directors i gerents d'empreses d'activitats recreatives, culturals i esportives 

2482 Dissenyadors de productes i peces de vestir 

2484 Dissenyadors gràfics i multimèdia 

 

Indústries de la llengua 

Comentari general 

La indústria de la llengua és de rellevància especial atenent a la realitat 

multilingüe de la societat catalana.  

Es recullen les activitats dedicades a prestar serveis o generar productes 

específics d’acompanyament i recolzament vinculats a la traducció, els continguts, 

l’ensenyament d’idiomes i les tecnologies de la llengua, donant resposta a les 

necessitats generades per l’activitat en el mercat internacional. 
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Cadena de valor 

Creació Producció/Edició 

Distribució, 

comerç i 

difusió 

Preservació Educació 
Gestió i 

regulació 

▪ Activitats de 
traducció i 
interpretació 

   

▪ Activitats 
d’educació formal i 
no formal 

▪ Activitats 
d’ensenyaments 
artístics i culturals. 

▪ Activitats de 
suport a la 
gestió de drets  

▪ Gestió 
administrativa a 
diferents nivells 
competencials 

 

Activitats econòmiques 

Activitats sector (CCAE09) 

7430 Activitats de traducció i d'interpretació 

8559 Altres activitats d'educació ncaa 

 

Ocupacions 

CCO11 Literal 

1326 Directors de serveis d'educació 

2322 Professors d'ensenyament no reglat d'idiomes 

2923 Filòlegs, intèrprets i traductors 

 

Moda 

Comentari general 

Si bé en alguns models la moda queda inclosa dintre del sector del disseny, la 

seva rellevància mediàtica i especificitat demana un tractament diferenciat.  

Es proposa, per tant, disgregar les activitats de disseny especialitzat vinculades 

a la moda: moda textil, peces de vestir, calçat, joies i altres béns relacionats amb 

la moda.  

Com passa amb la resta de sector, més enllà de la base creativa es generen 

dificultats de tractament i inclusió com a ICC. En aquest cas, s’exclouen les fases 

de fabricació, a excepció de si es fa amb caràcter artesanal i a mida, i s’exclou 

també el comerç.  
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Cadena de valor 

Creació Producció/Edició 

Distribució, 

comerç i 

difusió 

Preservació Educació 
Gestió i 

regulació 

▪ Creació de 
disseny de 
moda. 

 

▪ Organització 
d’esdeveniments 
sobre moda. 

▪ Exposicions 
temporals sobre 
moda. 

▪ Conservació i 
restauració de 
teixits i peces de 
moda.  

▪ Activitats 
d’educació formal i 
no formal 

▪ Activitats 
d’ensenyaments 
artístics i culturals. 

▪ Activitats de 
suport a la gestió 
de drets  

▪ Gestió 
administrativa a 
diferents nivells 
competencials 

Activitats econòmiques 

Activitats sector (CCAE09) 

7410 Activitats de disseny especialitzat 

Ocupacions 

CNO11 Literal 

1501 Directors i gerents d'empreses d'activitats recreatives, culturals i esportives 

2482 Dissenyadors de productes i peces de vestir 

7831 Sastres, modistes, pelleters i barreters 

7832 Patronistes per a productes tèxtils i de pell 

7833 Talladors de teixits, cuir, pell i altres materials 

7834 Cosidors a mà, brodadors i similars 

7836 Adobers i preparadors de pells 

7837 Sabaters i similars 

 

Gastronomia 

Com en el cas de l’artesania, l’estudi de la gastronomia no és possible mitjançant 

les eines estadístiques estandarditzades.  

Tot i això, és necessari apuntar que es tracta d’un sector que pot ser de 

rellevància des d’un punt de vista creatiu.  

Això implica deixar de banda l’activitat de restaurants i serveis gastronòmics, 

posant la mirada en les activitats que suposen valor afegit a partir de l’activitat 

innovador i d’experimentació, investigació i tecnologia aplicada.  
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3. Proposta metodològica 

Atenent als aspectes conceptuals i metodològics apuntats, es proposa: 

• Atenent a la significativitat i la coherència conceptual en el context dels 

debats, adoptar de base el model KEA. Aquest té major rellevància a 

Europa i ofereix un bon rendiment en termes de mantenir una visió 

rellevant de la realitat, equilibrant una mirada conjunta de tot el sector 

però sense generar grups molt heterogenis sota uns criteris conceptual.  

 

• Alhora, s’evita entrar en manques d’informació o informació de baixa 

qualitat degut a la poca quantitat de determinats agents al nivell 

territorial (municipal) en el que es treballa. La mirada sectorial és molt 

més adient per a nivells d’anàlisi majors.  

 

• S’evita, també, la necessitat de disgregar a partir de l’anàlisi cas a cas 

determinades CCAE en diversos sectors. Com es pot observar al mapa 

anterior, hi ha activitat pròpies de cada sector que queden recollides en 

CCAE transversals a diversos d’ells. Una mirada que no es basi en els 

sectors també afavoreix una classificació més neta i menys exigent en 

termes d’anàlisi. 

 

• Això significa començar a construir el model a partir dels 4 grans grups: 

nucli central, indústries culturals, indústries creatives i indústries 

complementàries. Donada la rellevància en termes de realitat cultural 

local que pot tenir el comerç en aquest sector, es proposa afegir 

addicionalment un grup propi: 

1. Nucli central 

2. Indústries culturals 

3. Comerç cultural 

4. Indústries creatives 

5. Indústries complementàries 

 

• Aquest 5 grups funcionen com a eix vertebrador del model, a partir dels 

quals s’afegeixen activitats econòmiques específiques per cada cas. Cal 

tenir en compte que, en termes de comparabilitat, cal ajustar en cada 
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cas les activitats considerades dintre de cada gran grup. D’altra manera, 

la comparació no es produiria en els mateixos termes i perdria interès. 

 

• El repàs anterior d’activitats econòmiques per cada sector, diferenciant 

les complementàries i el comerç al detall, guia l’especificació del model a 

nivell estadístic.  

 

• Aquest exercici permet major flexibilitat amb un nivell menor de detall.  

 

Seguint el model KEA, utilitzant una classificació a 3 dígits per oferir una imatge 

ràpida del model, un exemple de l’aplicació del model és: 

Nucli central 

900 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 

910 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 

 

Indústries culturals 

581 Edició de llibres, periòdics i altres activitats d'edició 

582 Edició de programes informàtics 

591 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió 

592 Activitats d'enregistrament de so i edició musical 

601 Activitats de radiodifusió 

602 Activitats de programació i emissió de televisió 

 

Indústries i activitats creatives 

711 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament 

tècnic 

731 Publicitat 

741 Activitats de disseny especialitzat 

742 Activitats de fotografia 

 

Indústries complementaries 

620 Serveis de tecnologies de la informació 

631 Processament de dades, hostatge i activitats relacionades; portals web 

639 Altres serveis d'informació 

 

Comerç especialitzat 

476 Comerç al detall d'articles culturals i recreatius en establiments especialitzats 
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4. Dades de context cultural 

Per obtenir una mirada global sobre el context cultural, es dirigeix la mirada a 

la informació obtinguda a través dels Cercles de comparació de la Diputació de 

Barcelona en l’àmbit de cultura amb les dades més recents, relatives a l’any 2018 i 

publicades el 20191.  

Per a diversos indicadors de rellevància, es presenta el resultat per Manresa i 

per una visió més rica s’ofereix la mitjana del conjunt de municipis participants als 

Cercles. A més, s’acompanya amb el valor absolut de la variable objectiu de 

l’indicador. 

Per a una identificació ràpida, en color lila es presenten els indicadors amb un 

resultat similar a la mitjana global, en color verd aquells que estan per sobre de la 

mitjana global i, en color taronja i vermell aquells que, respectivament, estan una 

mica o molt per sota de la mitjana. 

A través d’aquest exercici és possible identificar debilitats i potencialitats en el 

context cultural de Manresa. 

En diverses dimensions és possible destacar la potencialitat de les arts 

escèniques a la ciutat. Els indicadors en aquest sentit sobresurten molt per damunt 

de la resta. A nivell de festivals municipals i cicle festiu també es detecta una 

vitalitat cultural molt rellevant; i ho confirmen les dades d’accés a equipaments. 

En l’àmbit patrimonial i de la cultura de proximitat els resultats mostren la 

necessitat d’avançar en un enfortiment considerable de l’estructura, els 

recursos i l’activitat especialment en museus, arxius i centres de cultura de 

proximitat (CCP). Igualment passa amb els espais de creació i les oportunitats 

per a les residències artístiques, en que hi ha una manca de possibilitats.  

En conjunt, la despesa en cultura per habitant és superior a la mitjana. 

També és rellevant el resultat positiu en quant a pes en el pressupost municipal de 

la cultura i en quant a personal de l’àrea de cultura en comparació al total municipal. 

Tots els resultats es poden explorar en profunditat en la següent taula i l’Annex: 

 
1 Els cercles de comparació recullen indicadors de Badalona, Castelldefels, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, 

Igualada, Manresa, el Prat de Llobregat, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan Despí, Cerdanyola 
del Vallès, Terrassa, Vic, Viladecans i Vilafranca del Penedès. 
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 Indicador 
Manresa 

Indicador 
Mitjana 
Global  

 
Valor absolut 

variable 
analitzada 

Estructura de serveis culturals 

Nombre total d'equipaments culturals per cada 

10.000 habitants 
1,3 1,4  10 

Superfície de les biblioteques públiques per cada 
1.000 habitants 

49,8 44,8  3.798 

Superfície dels CCP per cada 1.000 habitants 17,8 44,8  1.355 

Superfície dels museus per cada 1.000 habitants 120,7 138,6  9.200 

Metres lineals de capacitat de l'arxiu municipal 
per cada 1.000 habitants 

13,7 36,2  1.047 

Butaques en espais escènics per cada 1.000 
habitants 

21,6 9,5  1.650 

Superfície de centres d'art per cada 1.000 

habitants 
9,8 7,1  750 

Superfície d'espais de creació per cada 1.000 
habitants 

No en té 15,7  No en té 

     

Recursos culturals  

Fons documental a les biblioteques públiques per 
habitant 

1,7 1,5  126.795 

% d'objectes exposats a l'exposició permanent 
del museu sobre el total d'objectes registrats 

0,74% 6%  82 

Metres lineals de documentació a l'arxiu municipal 
per cada 1.000 habitants 

12,5 28,6  954,21 

Places ofertades en espais escènics (aforament 
anual x nombre de funcions) per cada 1.000 
habitants 

1.453,2 415,9  110.808 

     

Programació cultural 

Nombre total de funcions d'arts escèniques i 

música i projeccions audiovisuals per 10.000 
habitants 

29,4 30,7  224 

Nombre total d'exposicions temporals 

d'organització municipal per cada 10.000 
habitants 

5 4,6  38 

% de dies de l'any amb activitats relacionades 

amb el cicle festiu 
13,42% 9,2%  49 

     

Activitats culturals 

Total d'activitats culturals al municipi per cada 
10.000 habitants 

160,3 193,3  1.222 

Activitats de dinamització cultural a les 
biblioteques públiques per cada 10.000 habitants 

52,6 63,9  401 

Activitats realitzades al CCP per cada 10.000 
habitants 

30,8 73,6  235 

Activitats realitzades al museu (pròpies o alienes) 
per cada 10.000 habitants 

2,8 28,2  21 

Activitats realitzades als Centres d'art per cada 

10.000 habitants 
21,6 5,2  165 
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Activitats incloses al cicle festiu per cada 10.000 
habitants 

25,2 23,6  192 

Activitats incloses als festivals municipals per 

cada 10.000 habitants 
24,1 10,6  184 

Altres activitats culturals de l'àrea de cultura per 
cada 10.000 habitants 

2,9 1  22 

     

Ocupació dels espais culturals 

% d'espai d'emmagatzematge del museu 
disponible 

23,50% 2,5%  2.162 

% d'espai d'emmagatzematge de l'arxiu municipal 
disponible 

Dada no 
disponible 

21%   

% d'assistents als espais escènics sobre 

l'aforament 
81,07% 75,8%  89.834 

     

Producció d'oferta cultural 

% d'activitats d'iniciativa pròpia sobre el total 
d'activitats realitzades al CCP 

26,38% 42,3%  62 

% d'exposicions temporals de producció pròpia o 
coproduïdes s/total d'exposicions temporals del 
museu 

100% 64,8%  3 

% de funcions professionals produïdes amb 
participació de espais escènic s/total de funcions 
d'iniciativa municipal 

10,1% 17%  21 

% d'exposicions de producció pròpia o 
coproduïdes s/total d'exposicions temporals als 
Centres d'art 

40% 66,9%  6 

     

Creació cultural 

Projectes amb residència a espais de creació o a 

d'altres espais municipals 
No en té 38,3   

Total de dies amb residència als espais de creació 
o a d'altres espais municipals 

No en té 3.224,40   

     

Associacionisme 

Nombre d'entitats culturals del municipi per cada 
10.000 habitants 

11,5 13,1  88 

% d'entitats culturals del municipi s/total 
d'entitats del municipi 

23,04% 26,2%  88 

% d'entitats culturals que participen al cicle festiu 

i festivals municipals 
50% 44,9%  44 

     

Accés als equipaments 

Visites totals als equipaments culturals del 
municipi per cada 100 habitants  

792,9 505  604.581 

Visites presencials a les biblioteques públiques per 
cada 100 habitants 

464,3 297,8  354.063 

Usos del CCP per cada 100 habitants 96,5 115,8  73.596 
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Visitants presencials als museus per cada 100 
habitants 

37,2 26,7  28.328 

Número d'usuaris externs dels arxius municipals 

per cada 100 habitants 
0,15 0,5  113 

Assistents totals als espais escènics per cada 100 
habitants 

117,8 31,5  89.834 

Visites presencials als centres d'art per cada 100 
habitants 

16,3 15,1  12.465 

Assistència als festivals municipals per cada 100 
habitants 

38,1 25,3  29.078 

     

Dotació de RRHH 

% de  treballadors de l'àrea de cultura s/ total de 

treballadors municipals 
10,11% 6,5%  59,22 

Treballadors de l'àrea de cultura per cada 10.000 
habitants 

7,8 5  59,22 

     

Finançament de la cultura 

Despesa corrent en cultura per habitant 68 58,9  5.188.217,42 

% de la despesa corrent en cultura sobre el 
pressupost corrent municipal 

7,7% 6,7%  5.188.217,42 

Despesa corrent en biblioteques públiques per 

habitant 
1,6 15,9  118.571,79 

Despesa corrent en CCP per habitant 2,7 6,8  206.699,68 

Despesa corrent en museus per habitant 4,2 6,3  316.626,64 

Despesa corrent en arxius municipals per habitant 
Dada no 

disponible 
2,1   

Despesa corrent en espais escènics per habitant 34,2 10,4  2.610.271 

Despesa corrent en centres d'art per habitant 2,4 2  185.876,4 

Despesa corrent en espais de creació per habitant 0 3,8   

Despesa corrent en cicle festiu per habitant 4,5 6,2  342.820,46 

Despesa corrent en festivals municipals per 
habitant 

2,7 1,8  204.940,97 

Despesa corrents en serveis centrals de cultura 
per habitant 

1,7 10,7  132.410,48 

 

A banda d’aquestes dades comparatives i sintètiques, també contribueixen al 

diagnòstic els següents fets: 

✓ Es registren 89.834 assistents als espais escènics. 

✓ La despesa corrent en espais escènics ascendeix a 2.610.271 €. 
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✓ Es realitzen 214 funcions a l’espai escènic.  

✓ Existeixen 6 festivals municipals on assisteixen 28.078 persones. 

✓ Hi ha 49 dies a l’any amb activitats relacionades amb el cicle festiu.  

✓ Existeix 1 sol museu, que rep 28.328 visites.  

✓ Hi ha un percentatge significatiu de produccions o coproduccions 

d’exposicions al Centre d’art i al Museu.  

✓ Al Centre d’art es realitzen fins a 165 activitats. 

✓ Existeix 1 sol arxiu, amb 113 usuaris externs.  

✓ Existeixen 2 centres culturals de proximitat, que arriben a organitzar 235 

activitat, un 74% d’elles per part de tercers. 
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5. Dades d’ocupació cultural i creativa 

Les dades d’afiliats a la seguretat social disponibles a l’Idescat amb una 

divisió econòmica del CCAE09 a 2 dígits permeten aproximar la importància del 

sector cultural i creatiu a Manresa. 

 

Valor absolut 
% respecte el total 

municipal 

% respecte la suma 

dels sectors 

 

 Règim 

general 

Règim 

autònoms 

Règim 

general 

Règim 

autònoms 

Règim 

general 

Règim 

autònoms 

18 Arts gràfiques i 

reproducció de suports 

enregistrats 

107 31 0,41% 0,71% 8,29% 6,18% 

58 Edició 55 18 0,21% 0,41% 4,26% 3,59% 

59 Activitats de 

cinematografia, de vídeo i 

de programes de televisió; 

activitats d'enregistrament 

de so i edició musical 

24 13 0,09% 0,30% 1,86% 2,59% 

60 Activitats d'emissió i 

programació de ràdio i 

televisió 

24 5 0,09% 0,11% 1,86% 1,00% 

61 Telecomunicacions 61 5 0,24% 0,11% 4,73% 1,00% 

62 Serveis de tecnologies 

de la informació 
290 71 1,12% 1,62% 22,46% 14,14% 

63 Serveis d'informació 20 7 0,08% 0,16% 1,55% 1,39% 

71 Serveis tècnics 

d'arquitectura i 

enginyeria; assajos i 

anàlisis tècnics 

265 104 1,03% 2,37% 20,53% 20,72% 

73 Publicitat i estudis de 

mercat 
76 51 0,29% 1,16% 5,89% 10,16% 

74 Altres activitats 

professionals, científiques i 

tècniques 

117 120 0,45% 2,74% 9,06% 23,90% 

90 Activitats de creació, 

artístiques i d'espectacles 
78 62 0,30% 1,41% 6,04% 12,35% 

91 Activitats de 

biblioteques, arxius, 

museus i altres activitats 

culturals 

11 .. 0,04% .. 0,85% .. 

94 Activitats associatives 163 15 0,63% 0,34% 12,63% 2,99% 

TOTAL SUMA SECTORS 1291 502 5% 11,45% 100% 100% 

TOTAL MUNICIPAL 25827 4384     
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Els sectors considerats sumen fins a un 5% dels afiliats al règim general i un 

11,45% al règim autònom.  

Com s’observa, els sectors associats a la indústria creativa com les TIC o 

l’arquitectura sumen un percentatge major, pel que convé mantenir sempre una 

visió disgregada a l’hora de fer la lectura de les dades.  

En les activitats de creació, artístiques i d’espectacles s’observa el doble de 

treballadors en règim autònom, apuntant a una de les característiques bàsiques del 

nucli de les ICC.  

L’edició i les arts gràfiques també sumen una importància considerable en 

concepte d’afiliats, per bé que en aquest cas la cinematografia té menor pes.  
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Xifres culturals dels Cercles de comparació de la DIBA  
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