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1. D'una cultura institucional, a una institució al servei de la cultura.

El present documente presa com a base el projecte “Donar suport al present per a
construir el futur”, presentat en 2016 a la convocatòria per a la direcció del Consorci de
Museus  de  la  Comunitat  Valenciana,  resultant  com  a  projecte  seleccionat  per  a
reordenar  i  impulsar  aquesta  institució  cultural  per  un  termini  de  cinc  anys.
Transcorregut  aqueix  temps,  es  procedeix  ara  a  avaluar  aqueix  període de  gestió
sobre la base dels objectius marcats en el document inicial i els assoliments obtinguts
com a resultat de la seua implantació.

Aplicar i desenvolupar el concepte de “mediació” en el camp cultural i artístic, com a
forma  de  relació  del  Consorci  de  Museus  amb  la  ciutadania  i  amb  el  sector
professional de les arts visuals i  la cultura, és un element transversal en l'evolució
experimentada durant el període 2016-2021 per aquesta institució.

En el projecte de gestió de 2016, que ha donat peu a la transformació en la manera
d'interpretar la manera de relació d'una institució cultural com elConsorci de Museus i
el Centre del Carme amb el sector professional de la cultura i amb la ciutadania, es
plantejava que: “l'element clau en la mediació és que existisca la voluntat de les parts,
com a resultat d'una lliure presa de decisió que reconeix la seua autonomia. Un cert
tipus d'expressions artístiques persegueixen aqueixa funció d'entrar en diàleg amb la
ciutadania,  experimentant  formes  de  comunicació  que  afavorisquen  l'activació  de
ressorts d'autonomia crítica en les persones. Si bé els resultats de l'activitat mediadora
en el terreny legal poden ser objecte d'avaluació sobre la base de la resolució dels
conflictes encomanats, en el camp de l'artístic no és senzill obtindre estadístiques que
mostren  l'impacte  personal  i/o  subjectiu  que aqueixes  experiències  tenen  sobre  la
població a la qual van destinades. Ens manegem en terrenys de difícil quantificació,
cosa que no significa que no existisca un impacte real, directe i indirecte d'aquestes



accions culturals sobre la vida de les persones. El cervell humà és encara un òrgan
realment desconegut, en el qual es conjuguen equacions en les quals l'emocional juga
un paper que defineix en molts casos la presa de decisions i la direcció que amb això
donem a les nostres vides. Segurament tots hem viscut la sensació d'aconseguir una
certitud a partir d'estímuls externs no premeditats, que han pogut complir una funció
mediadora en el nostre procés d'enteniment”.

Sobre la base d'això, s'ha desenvolupat tota una forma de treball que ha reorientat la
manera en la qual elConsorci de Museus opera com a institució cultural,  plantejant
relacions més horitzontals amb els agents culturals i amb els públics, donant un gir de
180° que ha permés passar d'un model de cultura institucional a una institució al servei
de la cultura.

El Centre del Carme ha sigut redefinit com a espai destinat a la cultura contemporània,
amb el propòsit de completar el mapa museístic de la ciutat de València, que mancava
d'un espai cultural de titularitat pública que acollira la creació última en matèria d'arts
visuals i permetera una interrelació amb altres àrees de creació i pensament actual.
Després  de  redefinir  el  seu  nom  com  Centre  del  Carme  Cultura  Contemporània
(CCCC), es va generar una nova imatge gràfica, amb perfils propis en xarxes socials i
una nova pàgina web, per a adequar-ho a la realitat de la seua nova funció. Des de
2017 el  Consell  General  del  Consorci  de Museus aprova la  gratuïtat  en l'accés al
centre en aplicació de la Llei 16/2010, de 17 de desembre, de mesures fiscals,  de
gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana. Aquesta
decisió ha suposat un important avanç en matèria d'accessibilitat i democratització en
l'accés,  que  unit  a  una programació  diversificada ha aconseguit  connectar  amb el
públic i obtindre la valoració del sector professional.

El CCCC s'ha convertit en un tub d'assaig en el qual experimentem i posem a prova
nous  formats  culturals.  Amb  això  aconseguim  avançar  en  noves  formes  de
programació cultural, valorant resultats, perfeccionant fórmules i projectant amb això
experiències culturals que a través delConsorci de Museus es desenvolupen després
en nombrosos municipis de la Comunitat Valenciana, potenciant la descentralització de
l'acció cultural i l'accessibilitat d'aquesta.

Des  de  2020,  a  conseqüència  del  confinament  provocat  per  la  pandèmia  i  les
restriccions sanitàries posteriors (algunes encara vigents) que han afectat la mobilitat
personal  i  les  limitacions  d'aforament  en els  espais  culturals,  des  del  Consorci  de
Museus s'ha desenvolupat tota una nova programació cultural a través de les eines
digitals, iniciant una línia d'hibridació entre el presencial i el virtual que ve a reforçar els
objectius de transversalitat de les nostres programacions culturals en una posada a la
disposició de la ciutadania.

2. Avaluació del projecte 2016-2021, “Donar suport al present per a construir el
futur”.

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana és una entitat la funció de la qual,
entre altres, és el foment de la investigació, la producció i l'exhibició de les arts en
totes les seues facetes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. És un organisme públic
de  caràcter  autonòmic  que  s'encarrega  de  vertebrar  l'oferta  expositiva  en  la
Comunitat  Valenciana.  Es  va  constituir  l'any  1996  per  iniciativa  de  la  Generalitat



Valenciana, les Diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València i els Ajuntaments
de les tres capitals de província.

En 2016 es produeix un canvi en la gestió de l'entitat a través de l'elecció del projecte
“Donar  suport  al  present  per  a  construir  el  futur”  mitjançant  una  convocatòria  per
concurs públic. Mitjançant aquest projecte s'han plasmat les línies d'actuació que s'han
dut a terme durant aquests últims cinc anys i fins a l'actualitat, que es basen en una
transformació cap a un model basat en la igualtat i en la professionalització del sector
artístic.  De secundar i  establir  sinergies amb la societat civil,  amb la comunitat,  de
cohesió social per al foment de l'art i la cultura com a eina d'integració i de lloc de
trobada, on s'han realitzat projectes i s'han produït experiències en les quals la societat
ha sigut participe.

L'horitzontalitat,  l'escolta  i  el  treball  en  conjunt  amb  diferents  sectors  socials  i
professionals  han  marcat  aquesta  etapa.  Es  pretén  que  tant  l'individu,  grups,
col·lectius, associacions, entre altres, puguen dialogar amb el CMCV per a establir
línies de treball i col·laboracions per a incentivar l'art i la cultura amb el propòsit de
millorar la societat impulsant la seua evolució a través de les arts i el pensament.

En el següent quadre es presenten les 22 principals línies de treball plantejades en el
projecte  de gestió  desenvolupat  i  s'indica  l'estat  de compliment  d'aquestes.  Totes
elles han superat la fase inicial, 5 es troben en procés i 17 han aconseguit aconseguir
l'objectiu marcat. D'aquestes últimes, 13 es mantenen com a línies estables de treball
en creixement.

Des de 2016, què ha passat? El CCCC s'ha convertit en un referent a la ciutat i en el
panorama cultural espanyol, començant a més a obrir vies de col·laboració a nivell
internacional a través del CMCV. Entre 2016 i 2021 s'ha desenvolupat una estratègia
basada a generar vincles amb la ciutadania a través d'una programació dissenyada



per a atendre les necessitats culturals de diferents segments de població,  trencant
amb la lògica de les programacions pensades només per a especialistes. S'ha treballat
en la direcció de convertir els museus i centres d'art  en espais de vida quotidiana,
acabant  amb  les  relacions  de  jerarquia  i  fent  accessibles  els  continguts  artístics
mitjançant processos de mediació. L'evolució del CCCC i del CMCV ha generat al seu
torn un efecte reactivador de les dinàmiques culturals de la ciutat i de la Comunitat,
posant de manifest que el model d'Agitació Cultural amb el qual hem definit aquesta
manera de fer, troba una resposta molt positiva per part de la ciutadania, aconseguint
que  la  cultura  contemporània  siga  un  motor  d'atracció  per  als  públics.  El  procés
gradual  d'aquesta  evolució  es  veu  reflectit  en  les  xifres,  amb  un  creixement
exponencial  d'exposicions,  activitats  culturals  i  visitants  durant  aquests  anys,  que
serveixen per a reafirmar que la societat valenciana té gana de cultura. Un aspecte a
ressaltar és la procedència d'aqueixos públics. L'estadística  de visitants implantada
en el Centre del Carme des de gener de 2017 ens permet obtindre dades precises de
procedència territorial, gènere i franja d'edat, però també analitzar el volum de visites
per dies i per hores. Aquesta estadística de visitants ens aporta una informació valuosa
per a analitzar i valorar la resposta del públic a les programacions desenvolupades.
Com a dada rellevant, és important destacar que el CCCC ha aconseguit connectar
amb un públic de proximitat, de la ciutat de València i del propi barri en el qual se situa,
convertint-se d'aquesta manera en un dispositiu  cultural  no turistificado en el  qual,
abans de la pandèmia, aproximadament la mitjana dels visitants procedents d'altres
països representaven el 24% del total, els procedents del territori valencià el 69% i al
voltant del 7% els visitants procedents de la resta de l'Estat espanyol.

Segons les dades estadístiques de 2020, i malgrat les circumstàncies extraordinàries
viscudes, les dones representen el 54,2% del públic que visita el CCCC, enfront del
45,7% d'homes. Per edats, els bebés i xiquets/as menors de 14 anys representen un
6%, els joves representen un important increment percentual amb un 35,7%, els adults
un 47,6% i les persones majors de 65 anys un 10,6%. Quant a procedència, en aquest
any de pandèmia, es reparteix entre un 79% visitants del territori valencià, 7,3% de la
resta de l'Estat espanyol i un 13,8% correspon a visitants estrangers, procedents de 91
nacionalitats  diferents.  A nivell  digital,  s'han  registrat  en  l'últim  any  160.000  nous
usuaris a la pàgina web.

El Centre del Carme Cultura Contemporània ha sigut destacat pel sector cultural com
la  institució  insígnia  de  la  Comunitat  Valenciana.  El  CCCC  ha  sigut  la  institució
valenciana millor valorada, encapçalant el rànquing de l'Observatori de la Cultura a
Espanya en 2020, desenvolupat per la Fundació Contemporània.

La valoració en xifres de l'impacte de l'activitat cultural desenvolupada pelConsorci de
Museus en global, tant en el CCCC com en museus i centres d'art pertanyents als ens
consorciats, així com en nombrosos municipis, centres escolars i ocupacionals en els
quals el CMCV ha desenvolupat activitat entre 2016 i 2020, donen la suma de 310
exposicions realitzades,  3.963 activitats culturals desenvolupades i la participació
d'1.440.218 visitants. Aquests totals es desglossen a continuació per anys:

 2016:

o 43 exposicions

o 117 activitats culturals



o 139.178 visitants

 2017:

o 50 exposicions

o 314 activitats culturals

o 257.154 visitants

 2018:

o 57 exposicions

o 1.114 activitats culturals

o 452.031 visitants

 2019:

o 76 exposicions

o 1.160 activitats culturals

o 385.578 visitants

 2020 (dos mesos amb els museus tancats i limitacions d'aforament durant 8
mesos):

o 84 exposicions

o 1.258 activitats culturals (De les quals 235 són activitats virtuals)

o 206.277 visitants

En aquesta etapa delConsorci de Museus, les convocatòries públiques s'han convertit
en  una  eina  fonamental  en  el  procés  de  garantir  la  igualtat  d'oportunitats,  la
democratització en l'accés i la transparència en la gestió. Entre abril de 2016 i abril de
2021  s'han  resolt  45  convocatòries  públiques,  dirigides  al  desenvolupament  de
projectes en els camps de la producció artística, la investigació, la mediació cultural, la
inclusió social, la igualtat de gènere i el comissariat d'exposicions. A través de diferents
enfocaments,  s'han donat  cabuda a professionals de tota la  Comunitat  Valenciana,
com a estratègia de suport al sector cultural del territori, però també deixant marges
per a la selecció de projectes de professionals procedents d'altres zones geogràfiques,
sobre la base de la qualitat d'aquests. Els processos de selecció han comptat amb
jurats  independents,  diferents  per  a  cadascuna  de  les  convocatòries,  amb
professionals  proposats  per  les  associacions  professionals  de  les  arts  visuals,
organitzacions socials, universitats, etc., conforme al Codi de Bones Pràctiques en la
Cultura Valenciana.

L'objectiu ha sigut dirigir-se a tota mena de públics, famílies amb xiquets, adolescents,
joves, persones adultes especialistes o no, persones majors, bebés de 0 a 3 anys; així
com  altres  col·lectius  entre  els  quals  destaquem  a  les  persones  amb  diversitat
funcional i  necessitats especials,  joves en risc d'exclusió i  un llarg etc.,  que poden
enriquir-se a través de la cultura.

Quant a xifres, a través de les 45 convocatòries públiques resoltes, s'han seleccionat
324 projectes artístics,  alguns d'ells  presentats  individualment  i  altres de manera
col·lectiva, amb  201 dones seleccionades i  131 homes.  És destacable el nivell  de



sol·licituds  rebudes  per  a  participar  en  les  convocatòries,  amb  1.594  projectes
presentats per dones i 1.180 presentats per homes. 2.794.491 euros és el pressupost
invertit en aquestes convocatòries.

En matèria editorial, els projectes expositius d'art clàssic i art contemporani i alguns
treballs d'educació i mediació han contribuït al desenvolupament de la línia editorial del
Consorci de Museus. En aquest període de gestió s'han editat 80 publicacions, que
contribueixen a la divulgació artística i cultural. L'edició impresa dels mateixos es troba
a la venda a la botiga del CCCC i en els punts de venda al públic de Llig. La seua
distribució es realitza a través d'https: //www.llig.gva.es/

Per  a  garantir  l'accés  a  la  cultura  i  contribuir  a  la  divulgació  del  coneixement,  el
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana posa a la disposició de la ciutadania
l'accés  a  tot  el  seu  catàleg  de  publicacions  des  de  2016,  mitjançant  descàrrega
gratuïta de les mateixes en l'apartat de publicacions de la pàgina web de la institució:
https://www.consorcimuseus.gva.es/publicacions/

En matèria d'educació  i mediació, el Consorci de Museus ha passat de destinar un
pressupost  anual  de  10.000  euros  en  2016  per  al  programa  educatiu,  a  invertir
1.000.000  d'euros  anualment.  L'aposta  econòmica  ve  a  confirmar  l'aposta  que  el
projecte de gestió “Donar suport al present per a construir el futur” definia entre els
seus objectius, principis transversals i línies d'actuació en relació a la potenciació de
l'educació i la mediació com a eines essencials en el disseny d'una institució cultural
del  segle  XXI.  El  desplegament  de convocatòries  i  programes educatius  ha  tingut
impacte en nombrosos municipis d'Alacant, Castelló i València, bé mitjançant l'activitat
desenvolupada en museus de belles arts i d'art contemporani i centres d'art, com a
través  de  projectes  implantats  en  centres  educatius  i  centres  ocupacionals.  Cal
destacar  la  posada  en  marxa  del  Màster  Permea,  al  costat  de  la  Universitat  de
València, com a títol propi que desenvolupa un programa experimental de mediació i
educació a través de l'art, del qual se celebra ja la seua tercera edició. La necessitat
de definir  la figura i  funcions del mediador i  la mediadora cultural,  així  com formar
professionals d'aquest àmbit per a donar resposta a un perfil professional la demanda
del qual es troba en augment però que mancava d'una professionalització específica
avançada.

L'establiment de relacions  amb altres museus i centres d'art en l'Estat espanyol ha
donat com a resultat nombroses col·laboracions i la coproducció de projectes, entre
altres, amb: Museu Reina Sofia, Museu del Prado, Museu Thyssen Bornemisza i AC/E
Acció Cultural Espanyola, Madrid; La Virreina Centre de la Imatge i Arts Santa Mònica,
Barcelona; És Baluard, Museu d'Art Modern i Contemporàni de Palma i Casal Solleric,
Mallorca; IAACC Pablo Serrano i Etopía, Centre d'Art i Tecnologia, Zaragoza; Museu
Universitat de Navarra, Pamplona; Centre d'Art Caixa Burgos CAB, Burgos; Museu de
Valls, Tarragona; Tecla Sala, L'Hospitalet; Roca Umbert Fàbrica dels Arts, Granollers i
Centre Huarte, Navarra. També amb entitats de caràcter internacional com a Unesco
(París), Institut Francés, Institut Polonés de Cultura, Institut Europeu de Disseny de
Venècia i  Institut  Goethe, així  com amb centres de referència amb els quals s'han
desenvolupat  programes conjunts de residències artístiques que contribueixen a la
internacionalització  dels  creadors  d'Alacant,  Castelló  i  València:  Centre  Cultural
d'Espanya  a  Santiago  de  Xile,  MeetFactory  a  Praga,  HIAP (Hèlsinki  International
Artistic Program) d'Hèlsinki, Embassy us Foreign Artist de Ginebra, Taipei Artist Village
a  Taiwan  i  Hangar  a  Lisboa.  En  l'àmbit  local,  sota  el  paraigua  del  programa  de
residències artístiques Cultura Resident,  s'han donat suport a iniciatives procedents
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del sector professional del territori, com Graners de Creació a València, La Casa dels
Escriptors a Gandia, Enclavament Land Art i Co-net a Castelló, Pedra-Paper-Tisora a
Alacant i Idensitat en les tres capitals de província.

El Consorci de Museus coordina la iniciativa de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport de crear una  Col·lecció d’Art Contemporàni de la Generalitat Valenciana.
Des  de  2017,  al  costat  d'un  grup  d'experts,  se  seleccionen  obres  d'art  d'artistes
nascuts  o  residents  en  la  Comunitat  Valenciana  amb  la  qual  d'una  manera
intergeneracional es va constituint un conjunt representatiu d'obres d'art que prenen el
pols a la realitat artística del territori, generant un patrimoni de present que es projecta
al futur. Entre 2017 i 2020 s'han realitzat quatre campanyes d'adquisició d'obres d'art,
amb una inversió que supera el milió i mig d'euros, a través de la Direcció General de
Cultura  i  Patrimoni,  que  ha  aconseguit  constituir  ja  un  fons  de  110  obres.  És
destacable el  criteri  de paritat  aplicat  des del  seu inici,  aconseguint  que cada any
l'autoria de la meitat de les obres adquirides corresponga a dones i l'altra meitat a
homes. Així mateix, la representació d'artistes procedents de les diferents comarques
del  territori  produeix  una  visió  de  conjunt  rica  i  variada,  a  través  de  les  diferents
tècniques artístiques emprades actualment per  les creadores i  creadors,  des de la
pintura  i  l'escultura,  a  la  instal·lació,  la  videocreació,  el  dibuix,  la  il·lustració,  la
performance o llenguatges d'art i tecnologia, entre altres. Aquest projecte té la qualitat
de contribuir a la divulgació de la creació artística actual,  alhora que dona suport i
visibilitat a tot un sector integrat per artistes, galeristes, professionals de la crítica d'art,
el  comissariat  i  la  mediació  cultural.  Fins  al  moment  el  CMCV  ha  organitzat  21
exposicions en diferents museus, centres d'art i sales d'exposicions de la Comunitat
Valenciana, a partir de les obres adquirides.

Amb el  propòsit  de realitzar  una  valoració independent de  la  gestió  del  projecte
“Donar  suport  al  present  per  a  construir  el  futur”,  es  va  encarregar  en  2020  la
realització d'una avaluació intermèdia que comprenguera el període 2016-2019 a un
grup especialitzat en avaluació de projectes, compost per Christophe Charras i Patricia
Blanco,  que  s'adjunta  com  a  Annex  III.  Les  circumstàncies  de  la  pandèmia  han
dificultat el treball, però han realitzat 27 entrevistes individuals, i 4 grups focals amb
una participació de 25 actors externs, que han desenvolupat de manera presencial i
per via telemàtica, ajustant-se a les necessitats i la conjuntura. En total s'ha aconseguit
la participació directa de 52 persones, sent 12 d'aquestes membres de l'equip intern
del CMCV.

Destaquem a continuació alguns fragments procedents de les conclusions d'aquest
informe preliminar.

Pertinència  i  coherència:  

“El posicionament del CMCV i la transformació del CCCC en un espai dedicat a l'art i a
la  cultura  contemporània  són  orientacions  estratègiques  totalment  pertinents  en  el
context de la Comunitat Valenciana on l'oferta en aquest camp era escassa. Genera
complementarietat  amb l'IVAM,  i  respon  a  les  necessitats  del  territori  de  disposar
d'institucions  de  referència  en  art  i  cultura  contemporànies  que  siguen  capaces
d'impulsar una doble dinàmica sobre l'oferta creativa i sobre les pràctiques culturals de
la  ciutadania”.  



“D'una banda, el posicionament i l'actuació del CMCV i del CCCC com a plataforma de
suport als artistes contemporanis locals, impulsant convocatòries públiques i posant a
la  seua  disposició  espais  expositius  dins  del  propi  territori  valencià,  respon  a  les
preocupacions del sector cultural local que es va veure profundament afectat per la
crisi  econòmica del  2011 i  minvat  per  les retallades pressupostàries conseqüents”.

“D'altra  banda,  aquesta  aposta  per  la  creació  local  és  clau  per  a  desenvolupar  i
sostindre una programació àmplia i eclèctica en el CCCC (i fins ara en un nivell menor
en els altres museus i espais del CMCV), i poder influir sobre la demanda de cultura i
art contemporani, esperant primer un impacte positiu en la freqüentació del públic, i a
més  llarg  termini  en  les  pràctiques  culturals  de  la  ciutadania”.  

“El  projecte  “Donar  suport  al  present  per  a  construir  el  futur”  va  ser  elaborat  en
resposta a una convocatòria pública oberta per a assignar la gerència del CMCV i és
profundament  coherent  i  alineat  amb  les  prioritats  polítiques  definides  en  el  Pla
Estratègic Cultural Valencià (2016 - 2020) que especificava precisament transformar el
Centre del Carme en “un espai  de referència dedicat  als  artistes emergents i  a la
investigació,  creació  i  formació  artística”  i  “promoure el  Consorci  com a nexe dels
diferents centres museístics i expositius”. El projecte ha incorporat també en les seues
prioritats i programacions els 5 grans principis que fonamenten les polítiques culturals
valencianes: “la consolidació dels sectors culturals i creatius”, “la territorialització, la
cooperació interinstitucional, la internacionalització i la democratització en l'accés a la
cultura”. L'orientació desenvolupada pel CMCV per a transformar i impulsar el Centre
del  Carme  com  a  centre  de  cultura  contemporània  està  també  alineada  amb  les
prioritats i recomanacions de la Unió Europea, i han aconseguit un reconeixement per
part del sector cultural espanyol que es reflecteix en els resultats de la consulta anual
que desenvolupa l'Observatori de la cultura de la Fundació Contemporània. Així, l'any
2018 va aconseguir  per  primera vegada entrar  en el  rànquing nacional,  arribant  a
convertir-se en insígnia cultural de la Comunitat Valenciana en l'últim rànquing publicat
al  gener  2021”.

Eficàcia:

“És rellevant que el CMCV haja sigut capaç d'identificar i implicar a tot un ecosistema
d'actors per a concretar una línia de treball transformadora i innovadora que isca del
focus tradicional de la programació d'exposicions en el CCCC i en els museus de la
xarxa  en  un  context  de  limitacions  i  col·lapse  dels  seus  equips  de  treball”.  

“El  període avaluat  2016-2019 permet  afirmar  amb rotunditat  el  posicionament  del
CMCV  com  articulador  d'aliances  a  diferents  nivells,  havent  incrementat
considerablement el nombre d'acords de col·laboració i la tipologia d'actors amb els
quals es coordina. Tant la documentació analitzada com el treball de camp, demostren
la disposició del CMCV per a col·laborar i cooperar amb una àmplia gamma d'actors
socials,  institucionals  i  acadèmics,  promovent  relacions horitzontals que sens dubte
han afavorit l'increment d'activitats tant en la seu delCentre del Carme com en la xarxa
de  centres  i  museus  del  Consorci”.  

“Així mateix, la transversalitat i multidisciplinarietat d'activitats, prevista en el projecte
inicial com a eina per a atraure a diversos públics i acostar-los de manera indirecta a



les exposicions de cultura contemporània ha sigut aconseguida i, atesos els nombres
de  visitants  i  les  aportacions  recollides  en el  treball  de  camp a  agents  externs  al
CMCV, han aconseguit  efectivament posicionar  el  CCCC com un espai  cultural  de
referència  a  la  ciutat  de  València”.  

“S'ha impulsat l'activitat més enllà dels centres museístics a través de convocatòries
com Altaveu, que han acostat l'activitat cultural a les comunitats i els barris. Aquest
treball es va veure reconegut amb un esment especial en els premis internacionals que
atorga  Design  for  All  Foundation  per  la  seua  labor  desenvolupada  encaminada  a
obtindre  una  cultura  per  a  tots”.  

“El  CMCV  ha  elaborat  i  està  desplegant  diverses  iniciatives  pertinents,  i
complementàries entre elles,  en l'àmbit  educatiu a través de convocatòries pròpies
(Resistències artístiques), i  d'una sèrie de projectes (Màster Permea, Transversalia,
Xarxa Planeja) executats en xarxa amb altres actors procedents del món acadèmic
(Universitat  de València),  de l'administració pública (CEFIRE per a la formació dels
docents) i del sector privat (Fundació Carrasso) per a promoure el rol transversal de
l'art  en àmbits educatius i socials,  generar pràctiques i difondre coneixement sobre
mediació  artística”.  

“Així mateix, s'ha generalitzat la contractació i remuneració dels encàrrecs a artistes,
que el propi sector reconeix que van més enllà de l'habitual, establint un precedent de
bona pràctica. En paral·lel s'han impulsat diversos programes formatius que promouen
la  professionalització  del  sector,  tant  donant  suport  a  iniciatives  d'entitats  de
professionals  del  sector  cultural,  com a través d'iniciatives  pròpies  entre  les  quals
destaca  el  Màster  Permea,  que  potencia  una  nova  figura  professional  com  és  la
mediació  artística”.  

Eficiència:

“En aquest context d'escassetat crònica de recursos humans, dues dades demostren
l'eficiència  del  CMCV.  D'una banda,  el  pressupost  assignat  a projectes  externs ha
crescut de forma regular durant els tres anys avaluats passant de 622.381,1 € en 2017
(24,48% del  pressupost  global  del  CMCV)  a  1.465.006,7€ en 2018 (30,7%)  per  a
aconseguir 1.753.701,31 (37,91 en 2019). Al final, el pressupost afectat a projectes
haurà crescut en un 181.77% entre 2017 i 2019. D'altra banda, és també significatiu
que  el  nivell  d'execució  dels  pressupostos  anuals  del  CMCV va  millorar  durant  el
període avaluat, passant del 87,75% en 2016, al 76,88% en 2017 durant el primer any
amb  pressupost  ampliat,  i  aconseguint  el  93,76%  en  2019”.  

“El CMCV va gestionar en 2019 un volum d'activitats molt superior al 2016, mentre que
el  número  de  personal  i  la  partida  pressupostària  assignada  a  aquest,  ha  anat
disminuint.  El  número  de  personal  contractat  és  hui  inferior  als  estàndards
professionals  existents  en museus,  i  no  garanteix  una gestió  totalment  eficient  del
volum de treball requerit malgrat el compromís i dels esforços per part de l'equip”.  

“Es genera la paradoxa que, davant aquesta situació identificada de falta de personal,
el  treball  de  negociació  i  relacions  institucionals  que ha exercit  l'equip  directiu  del
CMCV per a reforçar plantilla i  contractar proveïdors, ha suposat un factor més de



sobrecàrrega de treball sense comportar l'efectiva dotació de recursos ni una major
agilitat  en  els  processos  per  a  suplir  les  manques  de  personal”.  

Sostenibilitat:

“El projecte constitueix el primer cicle d'un important procés de transformació i canvi en
el  posicionament  i  en  les  línies  d'acció  del  CMCV  i  del  CCCC  que  necessitarà
consolidar-se en una segona etapa per a mitigar  riscos financers i  institucionals”.  

“Les limitacions de recursos humans internes i externes ja esmentades constitueixen
un factor de risc per a la sostenibilitat d'un projecte ambiciós que emmarca en realitat
dues  institucions  diferents,  un  centre  cultural  amb  programació  constant  i  múltiple
d'esdeveniments artístics d'una banda, i  una xarxa consorciada de centres amb un
important caràcter institucional/polític, amb necessitats així mateix constants d'invertir
temps a generar processos per a compartir continguts, cuidant equilibris i fomentant la
satisfacció  de  tots  els  ens”.  

L'equip  avaluador  formula  al  final  del  document  una  sèrie  de  recomanacions  que
serveixen de referència valuosa per a establir les bases de la segona fase del projecte,
compresa  en  el  període  de  gestió  2021-2026.

3. Renovació del projecte per al període 2021-2026.

3.1 Objectius.

3.1.1 Professionalització i millora de les condicions del sector de les arts visuals.

El Sector Cultural continua sent un sector precari malgrat els esforços pressupostaris
realitzats en els últims anys des de la Conselleria d’Educació Cultura i Esport. Sense
l'activació en la pràctica d'un Estatut de l'Artista i unes condicions proporcionals de
cotització, així com un esforç major per part d'institucions públiques i privades, dels i
les professionals del sector  i  del  públic,  és molt  complicat  que s'aconseguisca una
millora substancial.

Des del CMCV s'ha fet una aposta clara per secundar i professionalitzar el sector, no
sols quant a les arts visuals, encara que sí especialment en aquest àmbit, mitjançant la
igualtat  d'oportunitats  en l'accés a  través de convocatòries  públiques,  el  pagament
generalitzat pel treball i amb quanties justes, la realització de contractes consensuats
amb  les  associacions  professionals,  etc.  No  obstant  això,  és  necessari  continuar
invertint esforços per la professionalització de les arts visuals, que és el vessant més
precaritzada del sector cultural.

3.1.2 Territorialització i internacionalització.

Des del CMCV se treballa en pro de la descentralització l'activitat cultural en tot el
territori de la Comunitat Valenciana, procurant contribuir al fet que la cultura es puga
gaudir no sols en les capitals sinó també en els municipis de les diferents comarques.



No  obstant  això,  queda  treball  per  fer,  malgrat  l'aconseguit,  i  des  del  CMCV  es
continuarà  secundant  que  la  cultura  arribe  en  igualtat  de  condicions  a  tota  la
Comunitat, fixant en aquesta etapa una especial atenció a les àrees rurals i d'interior.

La internacionalització és un altre dels objectius que ja existien i sobre els quals s'ha
treballat, però malgrat els assoliments realitzats, probablement, és el que més marge
de millora té. Malgrat que en tots els fòrums internacionals als quals s'ha acudit  el
projecte del CMCV/CCCC ha sigut molt valorat, així com les accions proposades, per
la qual cosa aquesta línia de treball requereix de nous esforços de cara a una nova
etapa de gestió.

En tots dos casos,  la falta de personal ha impedit  que s'haja pogut aconseguir  en
major nivell els objectius proposats, sobretot en la internacionalització, perquè en la
primera etapa de gestió s'ha donat prioritat a la implantació del projecte en el territori,
mitjançant el desenvolupament cultural en la Comunitat.  

3.1.3 Igualtat, inclusió i participació.

Continuar treballant per a donar suport, visibilitat i impulsar la igualtat de tracte i la no
discriminació  en tots  els  aspectes,  la  inclusió,  així  com la  formulació  d'iniciatives  i
activitats  de  sensibilització  social,  informació,  formació  i  participació  són  uns  dels
principals  objectius  del  CMCV.

Aquests objectius inclosos ja en la proposta de 2016 i desenvolupats al llarg d'aquests
cinc anys són un dels eixos fonamentals en la línia d'actuació, ja que són fonamentals
en la societat actual i especialment en l'art i la cultura. Donar suport a la gran diversitat
de  llenguatges,  disciplines,  així  com  de  temàtiques  que  busquen  l'apoderament,
motivar l'interés pel seu entorn i despertar la capacitat crítica, així  com  la inclusió i
cohesió social de diferents col·lectius és un aspecte transversal que es pretén amb
aquest projecte.

3.1.4 Educació i mediació a través de l'art.

L'aposta del programa d'Educació i Mediació a través de l'art que ha dut a terme el
CMCV, ha desenvolupat un paper molt important en el flux de nous públics al llarg
d'aquests  anys,  tenint  en  el  CCCC  una  important  base  d'experimentació  que  ha
permés  estendre  programes  en  el  territori.  Des  d'aquest  programa es  e  ntiendela
mediació com un camp expandit que va més enllà del museu, per a involucrar a la
ciutadania  en general  i  especialment  als  i  les més joves,  la  infància i  també a les
persones  majors  com  a  generadors  de  cultura  i amb  dret  d'accés  a  la  mateixa
adaptada  a  les  seues  necessitats.   

Els diferents tallers i activitats que es realitzen a través de les convocatòries públiques
de mediació i educació, de producció artística en entorns educatius, de projectes de
relectures de gènere i multiculturalitat, de producció artística en centres ocupacionals i



el programa de residències per a creadors són exemples que estan portant  l'acció
artística per tot el territori, impulsant una cultura accessible, inclusiva i integradora per
a tota la ciutadania.

La qüestió didàctica o educativa juga un paper transcendent  i  constitueix un segell
d'identitat del CMCV promovent activitats que acosten el “museu” a altres àmbits com
són  les  escoles,  i  ara  també  als  domicilis  via  en  línia.   

És especialment destacable el màster Permea de mediació i educació a través de l'art,
així com projectes com Espai de Telles o Mus'n'Babies, que han resultat pioners en
l'Estat espanyol en l'àmbit de l'educació artística i amb els quals elConsorci de Museus
s'ha posicionat  com una institució cultural  a l'avantguarda de les noves tendències
pedagògiques.  

Amb  tot  això  es  pretén  adaptar  la  programació  cultural  a  la  realitat  actual,
proporcionant  eines  que  atenguen  les  noves  necessitats  socials  i  culturals,  en
definitiva  reforçar  la  programació  en aquesta  línia  és  un objectiu  més a  tindre  en
compte,  ja  que la  societat  ho demanda i  l'experiència  d'aquests anys ha posat  de
manifest que és una fórmula que funciona i per tant hem de treballar per a estendre-la
en el territori i amb ells aconseguir que un major volum de població puga accedir a ella.

3.1.5 Cultura híbrida. Accessibilitat presencial i virtual.

Des de fa uns anys, i especialment des de 2020 pel context derivat de la pandèmia, la
cultura es considera una eina de transformació social i resiliència. Existeix el propòsit
que totes les persones puguen visitar museus i centres d'art, però també que puguen
acostar-se a ells a través de les noves tecnologies, que la cultura s'incorpore com un
element quotidià a la vida.

La  pandèmia  ha  accelerat  una  digitalització  que  ja  estava  en  marxa,  i  extraiem
nombrosos  aprenentatges  que  ens  deixen  els  mesos  de  confinament  i  l'any  de
pandèmia en les institucions culturals.  Queda evidenciada la importància de tractar
mitjançant el binomi museu/cultura els temes que preocupen la ciutadania, com ara la
salut, el compromís amb el medi ambient, la igualtat i la visibilitat de col·lectius en risc
d'exclusió, entre altres; qüestions que venim incorporant i a les quals atenem des del
començament de la nova etapa del CMCV. Aquesta pandèmia ens ha ensenyat que la
cultura és essencial per a la vida de les persones. Ens ha obligat a replantejar-nos la
manera en què ens relacionem amb la creació artística i les múltiples possibilitats que
ofereix l'entorn virtual. Portem anys investigant entorn d'altres maneres de relació entre
l'art i els públics, de manera que sense deixar de costat el desenvolupament de l'art en
viu, el CMCV ha emprés un nou model de treball en el qual el digital i el presencial
poden conviure com a opcions diverses d'un mateix projecte d'agitació cultural.

3.1.6 Comunicació.

La millor eina per a visibilitzar el CMCV i el CCCC ha sigut la programació realitzada,
que ha despertat l'interés del públic i dels mitjans de comunicació. Si bé la millora és



constatable,  l'estratègia  de  comunicació,  juntament  amb  el  treball  realitzat  en  el
desenvolupament de les exposicions, activitats i programes públics, ha visibilitzat el
CMCV i, especialment, el CCCC. Queden aspectes per reforçar, que seran una de les
línies d'actuació d'aquest nou projecte.

3.1.7 Cultura sostenible (Agenda 2030).

L'any 2015, els 193 països que conformen l'Assemblea General de Nacions Unides
van acordar per unanimitat adoptar un pla d'acció a escala global per a lluitar contra
els grans desafiaments de la Humanitat: el canvi climàtic, les desigualtats, la fam...
Aquest  full  de  ruta  es  concreta  en  un  document  denominat  Agenda  2030  de
Desenvolupament Sostenible.

L'Agenda 2030 i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són una
oportunitat  per a comptar amb una eina internacional que permeta a les polítiques
culturals contribuir al fi comuna d'aconseguir un desenvolupament sostenible. Perquè
siga una realitat, és fonamental que tothom conega aquests Objectius i cada persona o
institució explore quin pot ser la seua contribució als ODS.

El concepte de desenvolupament sostenible incorpora aspectes socials,  ambientals,
econòmics i de bon govern. A l'octubre de 2019 el CMCV va fer una declaració pública
de  emergencia  climàtica,  sumant-se  a  la  declaració  institucional  de  la  Generalitat
Valenciana.  El  desenvolupament  d'una  cultura  sostenible és  i  ha  de  ser  un  pilar
fonamental en  aquesta segona fase del projecte. La crisi generada per la pandèmia
defineix un nou panorama per al sistema cultural. Les respostes han de ser locals, de
proximitat, continuant la senda oberta per l'Agenda 21 de la Cultura  (que servia de
guia per al període de gestió del projecte entre 2016 i 2021), però també globals, per la
interdependència dels nostres sistemes culturals.

La cultura té l'oportunitat, en un escenari post-pandèmia, de convertir-se en un espai
d'experimentació des d'on contribuir al disseny d'un nou sistema de valors.

  

3.2 Línies d'actuació per a afermar i millorar els assoliments obtinguts.

3.2.1 Impulsar l'aplicació de les bones pràctiques en les arts visuals.

L'aplicació del Manual de Bones Pràctiques és imprescindible i així es fa en el CMCV
des de la posada en marxa del projecte actual de gestió. No obstant això, sempre es
pot i s'ha de millorar perquè el treball es desenvolupe d'una manera justa i respectuosa
amb tots els professionals que formen part de l'ecosistema artístic i cultural.

Es proposa des del CMCV la creació del Observatori de Bones Pràctiques en els Arts
Visuals  com  l'aposta  de  liderar  des  de  les  institucions  públiques  al  costat  de  les
associacions  professionals  i  altres  entitats  implicades,  un  observatori  que  permeta
canalitzar els usos de les bones pràctiques en el sector cultural valencià a través de
l'anàlisi de la situació actual, la proposta de millores i el plantejament d'unes normes



bàsiques de bones pràctiques a seguir en les Arts Visuals que posen en valor i donen
suport a les necessitats actuals. Això suposa també, al final, un suport directe al sector,
que veurà millorades, sens dubte, les seues condicions.

Des del CMCV ha sigut una màxima tractar que els i les professionals de la cultura,
tant els qui tenen una carrera dilatada, com a emergents, facen el seu treball sota
paràmetres professionals,  afavorint la contractació enfront de la subvenció, garantint
una remuneració digna. Es continuarà treballant en aquesta línia amb el propòsit de
millorar-la. A partir de l'increment de pressupost en 2021 s'ha incrementat les quanties
destinades als honoraris previstos per als professionals en totes les convocatòries.

A més,  es  proposa  la  creació  d'un  programa d'acompanyament  de  projectes,  una
espècie d'Oficina per a artistes que supose una primera assessoria per a facilitar que
els i  les creadores puguen realitzar la seua activitat  de manera professional.  En la
mateixa línia, aqueix dispositiu d'assessorament, a més de donar assistència al sector
professional  de  les  arts  visuals,  tindrà  com a  objectiu  generar  accions  dirigides  a
tècnics municipals, provincials i autonòmics que desenvolupen les seues funcions en
l'àmbit cultural, per a facilitar-los l'accés i l'aplicació de les bones pràctiques en els
seus entorns d'actuació.

3.2.2 Projecció territorial i internacionalització.

Descentralitzar l'activitat cultural en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Continuar  avançant  en la  línia de treball  iniciada durant  el  període precedent,  que
permet  convertir  al  CMCV  en  una  eina  de  vertebració  cultural  de  la  Comunitat
Valenciana  en  matèria  d'arts  visuals,  aconseguint  que  la  programació  cultural
aconseguisca més enllà de les capitals i els grans municipis, arribant a poblacions que
per les seues capacitats pressupostàries i de gestió no podrien accedir a una certa
mena de propostes.

Des del CMCV s'ha impulsat que tant programes de mediació com exposicions hagen
arribat a aqueixos municipis més xicotets i hagen posat en valor la cultura en l'àmbit
rural, convertint-se en una experiència enriquidora per a totes les persones que han
participat.

Programes com “Resistències Artístiques”, “PLANEJA” o “Reset”, exposicions com “Art
Contemporani de la Generalitat Valenciana” o la biennal internacional d'art digital “The
Wrong” i programes de residències sota el paraigua de “Cultura Resident”,  o altres
com alguns seleccionats dins de la convocatòria “Cossos”, són alguns dels exemples
de la programació que ha plantejat el Consorci de Museus en les diferents poblacions.

Es pretén continuar mantenint aquestes línies d'actuació i, sobretot, tractant d'ampliar
els  vincles  amb  els  municipis  xicotets  a  través  tant  de  la  seua  inclusió  en  els
programes  de  mediació,  com en  els  expositius.  Es  crearà  una  línia  específica  de
cultura en l'àrea rural.

Continuar i fomentar la col·laboració de realització d'activitats culturals i exposicions
amb  els  municipis  que  ostenten  la  Capitalitat  Cultural  Valenciana.  L'experiència
iniciada amb Gandia, després Potries i Sagunt, continuada per Altea i Vilafranca ha



tingut uns resultats molt satisfactoris, que es pretén continuar amb les actuals d'Alcoi i
Bocairent, així com amb les futures Capitals Culturals.

Des d'un enfocament d'anàlisi i prospecció social, pensant en la cultura com a conjunt
d'artefactes actius i positius que construeix un determinat model de societat, que a
més vertebra el territori, ve desenvolupant-se el programa de col·laboració entre els
Museus de Belles  arts  d'Alacant,  Castelló  i  València.  Un dels  objectius  reeixits  és
implantar una xarxa de projectes expositius comuns que itineren pels tres territoris.
Això està sent possible i continuat gràcies al model de gestió que garanteix la igualtat
d'oportunitats en l'accés a les programacions culturals dels professionals alacantins,
castellonencs i valencians.

Les restriccions  de mobilitat  provocades per  la  pandèmia de COVID19 han alentit
l'activitat  de  museus  a  nivell  mundial.  No  obstant  això,  haver  teixit  una  xarxa  de
comunicació, col·laboració i intercanvi entre els museus de la Comunitat Valenciana
per part del CMCV al llarg dels últims cinc anys aferma la seua adaptabilitat als temps
que corren. Amb la mirada posada en aqueix futur, que és l'ara, segueixen connectats.

Internacionalització de la cultura valenciana

La cultura valenciana creix cada dia gràcies al talent i el treball de les i els creadors de
la Comunitat. Per a potenciar el seu reconeixement i fomentar les seues oportunitats
de desenvolupament es posaran en marxa sessions de treball amb agents culturals
destacats i representants de les associacions professionals de les arts visuals. A partir
de les aportacions d'aqueix procediment d'escolta es definiran noves línies d'actuació
en matèria d'internacionalització que vindran a reforçar les línies de treball empreses a
través del programa de residències internacionals del programa Cultura Resident i les
col·laboracions amb museus i  institucions culturals internacionals per a la projecció
expositiva  de  l'art  valencià  en  l'exterior.

3.2.3 Igualtat, inclusió i participació.

Es treballa des d'un disseny i aplicació transversal del principi d'igualtat de tracte i no
discriminació mitjançant l'ús de protocols a seguir per totes les persones treballadores
del CCCC i del CMCV en aquesta matèria. Es pretén en aquesta nova etapa donar
continuïtat i reforçar l'aposta per la igualtat, la inclusió, la diversitat i a participació, tant
en la programació,  en la gestió interna, com en el tracte als visitants.  S'atendrà en
aquestes  matèries  les  directrius  marcades  des  de  la  Vicepresidència  i  Conselleria
d'Igualtat  i  Polítiques  Inclusives  de  la  Generalitat  Valenciana,  així  com  amb
l'assessorament i suport dels seus tècnics quan siga procedent.

Igualtat de gènere i perspectiva feminista

ElConsorci de Museus de la Comunitat Valenciana impulsa el desenvolupament de
diversos  projectes  per  a  donar  visibilitat  a  les  dones  artistes,  historiadores  i
investigadores de les comarques valencianes, especialment en entorns rurals.
Es treballa per a contribuir a la construcció d'una societat més justa i igualitària, des de
l'àmbit  de la  cultura.  En aquest  sentit,  a  través de les convocatòries  públiques es
desenvolupen  projectes  d'investigació  de  relectures  de  gènere  entorn  de  les



col·leccions dels museus valencians, s'impulsen iniciatives que busquen donar suport i
visibilitat a dones artistes que desenvolupen el seu treball en entorns rurals, així com
projectes de mediació per al foment de la participació de dones en la cultura. Amb
aquestes  iniciatives,  el  Consorci  de  Museus  vol  assenyalar  la  necessitat  de
descentralitzar  la  lluita  feminista  en  l'àmbit  de  cultura  de  les  grans  ciutats,  amb
projectes  que atenen diferents  realitats  i  perspectives  de llarg  a  llarg  de la  nostra
Comunitat.

Polítiques d'inclusió

Si bé la inclusió es trobava dins d'altres punts i s'ha treballat a través de diferents
projectes, principalment del programa “Cultura en peus d'igualtat”, s'ampliarà aquest
projecte mitjançant:

 Generació d'un  programa d'acompanyament especialitzat que contribuïsca
tant  a  la  realització  de  les  convocatòries,  com  al  fet  que  les  mateixes  es
desenvolupen de la manera adequada des d'un punt de vista tècnic, tant pel
que fa  a l'àmbit  artístic  com a les  diferents  diversitats  que formen part  del
programa.

 Convocatòries específiques per a artistes diversos.  Lloc Comú. Entenent
que la inclusió no ha de referir-se solament a l'accés a la cultura com a públic
sinó a participar de la creació, s'ha treballat a generar convocatòries públiques
que ho permeten. El projecte inicial se centrava en centres ocupacionals però
s'ha vist la necessitat d'arribar a més àmbits d'actuació i de persones.

Participació

L'accés a la cultura ha de ser igual per a tota la ciutadania i, per tant, s'han de generar
propostes  que  ho  afavorisquen  i  permeten  que  siga  possible.  Des  del  CMCV,
especialment a partir del treball realitzat des del departament d'educació i mediació,
s'han dut a terme tallers i visites guiades i nombroses activitats per a tots els públics.
D'altra banda, s'està treballant en l'adaptació de la Web i dels espais expositius perquè
compten amb visites adaptades a necessitats diverses, així com altres accions que
contribuïsquen a potenciar l'accessibilitat i amb això afavorir la participació en la vida
cultural.

Les  convocatòries  públiques  ja  són  un  senyal  d'identitat  del  CMCV que  obri  vies
constants de participació perquè qualsevol persona pot proposar projectes en igualtat
de condicions,  com a garantia  de democratització  en l'accés i  transparència  en la
gestió.  Aquestes  convocatòries  es  destinen  tant  per  a  la  selecció  de  projectes  a
realitzar en el CCCC, com per a aquells que el CMCV duu a terme en altres museus o
espais culturals i educatius, de tipus expositiu i de mediació.

Des  del  CMCV es  dona  accés  a  tota  la  ciutadania  i  al  seu  teixit  associatiu  amb
l'objectiu principal de visibilitzar a tots els sectors de la nostra societat com a clau de
progrés, especialment a col·lectius que generen activitat cultural. En aquest sentit cal



destacar el suport  al  Festival VIHsibles, impulsat pel Comité Ciutadà antisida de la
Comunitat Valenciana, així com el Festival Mostra l'Emploma, organitzat per Lambda
(LGTBI+), entre moltes altres iniciatives.

  3.2.4 Enfortiment del departament d'educació i mediació.

Conforme  es  detalla  en  les  memòries  d'activitat  2020-2019-2018-2017-2016  que
componen  l'Annex  II  d'aquest  document,  el  creixement  exponencial  de  l'activitat
experimentat  durant  aquest  període  en  el  departament  d'educació  i  mediació  del
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, així com l'abast territorial de la seua
acció,  donen  un  signe  clar  de  la  importància  i  l'espai  central  que  l'educació  i  la
mediació ocupen en l'actual projecte de gestió de la institució. Una acció que ha anat
acompanyada  per  la  col·laboració  estratègica  del  CEFIRE  Artistico  expressiu,  la
Direcció General  d’Innovació Educativa i  Ordenació i  la  Direcció General  d’Inclusió
Educativa de la Generalitat Valenciana, a més de la Cooperativa d’Ensenyament Ninos
i la Fundació Daniel & Nina Carasso. 

Alhora, aqueixa realitat i els bons resultats obtinguts contrasten amb la situació de falta
de  recursos  humans,  que  és  generalitzada  en  tota  la  plantilla  del  CMCV.  El
departament d'educació i mediació compta tan sols amb un tècnic. Per al manteniment
de l'actual  dinàmica de treball  és imprescindible l'enfortiment d'aquest  departament
habilitant noves places que permeten incrementar la plantilla estructural. Sense una
millora en matèria de recursos humans, serà necessari redimensionar i per tant reduir
l'abast de l'activitat que es desenvolupa.

3.2.5 Impuls a l'accessibilitat digital de la programació cultural del CMCV

A partir de 2020, i especialment durant la pandèmia, s'evidencia la necessitat que les
institucions culturals compartisquen continguts oberts en línia per a donar a conéixer
les seues activitats i col·leccions, no sols a causa de les restriccions de mobilitat sinó
responent a la creació d'eines per a l'accessibilitat. El lloc físic planteja una hibridació
de fets i sabers que ara importa digitalitzar més que mai, atenent les complexitats del
coneixement cultural.

El  Consorci  de  Museus  no  ha  sigut  alié  a  la  necessària  transformació  de  les
institucions  culturals,  en  la  cerca  d'un  nou  entorn  com  és  el  digital  per  al
desenvolupament  i  l'aproximació  a la  cultura.  En aquest  sentit,  després de l'impuls
generat durant el confinament per la COVID19, en el qual cal destacar l'esforç realitzat
per l'equip humà de l'entitat, es va canalitzar la ingent activitat cultural a través de la
web i les xarxes socials del Consorci de Museus i CCCC. També el programa específic
d'educació i mediació es troba adaptat entre el presencial i el virtual com dues vies
d'accés, compaginables i complementàries, a un mateix projecte d'agitació cultural.

A  mesura que l'Accés Obert  està sent  adoptat  en el  sector  cultural,  ha crescut  la
necessitat  d'una  col·laboració  més forta  entre  les  parts  interessades  en l'àrea.  En



2018, un grup de persones connectada a Creative Commons, la Fundació Wikimedia i
Open Knowledge International van prendre la iniciativa per a revitalitzar la xarxa de
OpenGLAM i per a pensar sobre els pròxims passos que hauria de prendre.

Els museus i Wikipedia presenten aspectes afins, OpenGLAM, el moviment que té per
objectiu  la  publicació  en obert  de  material  cultural  digitalitzat,  és  el  major  punt  de
trobada  internacional  entre  els  museus  i  l'enciclopèdia  virtual.  Així,  es  proposa  la
realització  d'activitats  conjuntes per a beneficiar  als  actors implicats,  amb diferents
metodologies.  Aquestes  inclouen  des  de  formació  de  comunitats  virtuals  fins  a  la
cocreació de continguts implicant el públic local i forà, afermant així  la sensació de
pertinença i la conscienciació sobre els procomuns digitals.

Allunyant-nos  de  la  idea  de  centre  d'art  i  museu  com  a  generador  d'un  discurs
hegemònic, construir un entorn per als visitants en línia i cuidar l'ecosistema digital al
voltant de la institució es planteja com un repte que necessitem assumir i en el qual de
fet ja ens hem embarcat. Per això tenim en compte iniciatives com la de OpenGLAM i
l'horitzó de gestar i desenvolupar wikiprojectes en l'espai virtual.

La convivència entre el presencial i el virtual marcarà els nous projectes per al període
2021-2026,  amb  propostes  noves  dirigides  al  públic  jove  així  com  nous  formats
coherents amb el nostre compromís amb l'emergència climàtica.

3.2.6 Reformulació de l'estratègia de comunicació.

La comunicació ha sigut una potent eina de difusió del CMCV a través de campanyes
publicitàries,  de  microtargeting  i  les  xarxes  socials  que  han  donat  visibilitat  a  la
institució  i  a  la  programació  creant  un  gran  impacte  en  la  ciutadania,  potenciant
especialment la visibilitat del perfil del CCCC, com a nou concepte institucional que ha
connectat amb la ciutadania.

La inserció de publicitat en radi, en periòdics, en revistes especialitzades, així com en
mitjans de transport permet traspassar la frontera de la Comunitat generant un impacte
a nivell estatal.

La realització d'una web renovada en 2016 del CMCV i també la del CCCC ha generat
una  actualització  moderna  i  actual  que  malgrat  haver  d'adaptar-se  als  paràmetres
institucionals dona una visió més d'acord amb la imatge de l'actual Consorci.

L'objectiu en relació amb la comunicació és reforçar les accions realitzades en tots els
vessants possibles. D'una banda, crear una nova Web més accessible, separant la
imatge  corporativa  del  CMCV  i  el  CCCC,  mecanisme  que  ha  funcionat  amb  la
diferenciació dels perfils en xarxes socials. D'altra banda i com que en l'equip humà de
la institució es compta amb una sola persona en el departament de comunicació, es
proposa  externalitzar  la  gestió  de  la  publicitat,  xarxes  socials,  màrqueting  i  donar
suport  a  la  labor  de  la  tècnica  de  comunicació.  Alhora,  es  valora  positivament  la
necessitat d'involucrar als qui realitzen activitats culturals o produeixen projectes en el



CMCV, principalment en xarxes, de manera que les seues accions comunicatives es
vinculen amb l'entitat incrementant així la visibilitat.

3.2.7 Aplicació de l'Agenda 2030 en matèria de cultura sostenible.

Prenem com a base en aquest punt la recent publicació de la Xarxa Espanyola per
al  Desenvolupament  Sostenible  (REDS):  “Cap  a  una  cultura  sostenible.  Guia
pràctica per a integrar l'Agenda 2030 en el sector cultural”. D'aquesta manera, e
lsistema cultural cerca la incorporació de l'enfocament sostenible en la gestió de la
cultura, de manera que les pràctiques culturals s'alineen amb l'Agenda 2030, això
és, comprometent-se amb el desenvolupament sostenible i l'emergència climàtica.
Per a això detalla alguns items que serveixen per a definir un context d'actuació:

-El sistema cultural forma part del seu entorn, per tant, ha de comprometre's amb les
necessitats del planeta.
-El  sistema  cultural  ha  de  compartir  i  integrar  els  seus  valors  i  aportacions  a  la
conservació mediambiental i l'emergència climàtica.
-L'Agenda 2030, amb el lema Transformar el nostre món, necessita de la cultura per a
adquirir una visió global del desenvolupament sostenible.
-El  sistema  cultural  es  relaciona  i  interactua  en  interdependència  amb  els  altres
sistemes socials com l'economia, la sanitat o l'educació, que componen les nostres
societats contemporànies.
-La institucionalitat cultural ha de comprometre's amb el desenvolupament sostenible
per la seua funció pública i liderar, per mitjà de l'exemple, accions i estratègies que
s'incorporen als fins de l'Agenda 2030.
-La societat ha d'incorporar els principis del desenvolupament sostenible a les seues
vides culturals de manera individual i col·lectiva.
-Els  serveis  culturals  públics  i  privats  han  de  contemplar  l'enfocament  del
desenvolupament sostenible en el seu disseny, estructura i funcionament.
-Les programacions i produccions culturals han d'integrar en el seu desenvolupament,
criteris de sostenibilitat i pràctica responsable de les seues accions.
-Per a aconseguir els ODS, el sistema cultural ha de generar capacitats individuals i
grupals per a gestionar la sostenibilitat pròpia del sector.
-El  desenvolupament  sostenible  en  el  sistema  cultural,  per  la  seua  complexitat  i
amplitud,  implica  un  gran  nombre  d'agents  i  actors  de  diferents  procedències  i
funcions.  Per  aquesta raó és  necessari  analitzar  les seues possibles  aportacions  i
detallar les eines per a la seua contribució a l'objectiu general.
-La gestió de la cultura ha d'adaptar les seues pràctiques i tècniques en el marc del
desenvolupament sostenible.
-El sistema cultural ha de contribuir a l'equilibri amb el medi natural fomentant el seu
respecte i reduint al mínim els seus impactes.
-El desenvolupament sostenible aplicat al cultural salvaguarda la diversitat cultural en
totes les seues dimensions com un patrimoni comú de la humanitat.
-La  garantia  pels  drets  culturals  en  el  marc  del  desenvolupament  sostenible  és
fonamental per a respectar la llibertat cultural i expressiva de les persones.
-El  desenvolupament  sostenible  requereix  de  la  solidaritat  i  el  compromís  en  la
defensa  dels  drets  fonamentals  d'acord  amb  el  ODS  17.  La  cooperació  cultural
internacional és un element imprescindible per a aconseguir l'Agenda 2030.



Durant el període 2016-2021 en el CMCV i el CCCC s'ha avançat en desenvolupament
sostenibli, introduint noves conductes a través d'accions de contractació (progressiva
incorporació  de  la  il·luminació  LED,  reducció  del  consum  elèctric,  licitació  del
subministrament d'energia elèctrica procedent de fonts renovables, etc.), així com en
la gestió  diària  (ús de fonts d'aigua en comptes d'aigua embotellada,  ús de paper
sostenible per a les impressions, reducció de paper a través de la implementació de
procediments digitals, etc.), com en l'ús de materials i mitjans expositius (reciclatge de
material  com a vitrines i  peanyes,  murs,  obligació als proveïdors del  reciclatge del
material utilitzat per a embalatges, etc.).

En un nou període de gestió  es planteja  la  necessitat  d'avançar  i  incrementar  les
mesures  i  accions  a  aplicar  en  matèria  de  sostenibilitat  (diagnòstic  de
desenvolupament  sostenible,  pla  o  estratègia  pròpia  de  sostenibilitat,  memòria  de
sostenibilitat  i  comunicació  pública  del  compromís),  així  com  contribuir  des  de  la
programació  cultural  a  la  sensibilització  i  conscienciació  social,  comptant  amb
l'assessorament  tècnic  i  el  suport  de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana.

3.3 Marc estratègic i operatiu.

Des de 2016 la gestió delConsorci de Museus de la Comunitat Valenciana i del CCCC
han sigut  objecte de progressiva  millora  i,  actualment,  es  troba amb un volum de
visitants consolidat, i una programació d'exposicions i activitats culturals per a tots els
públics, tot això 100% gratuït i accessible per a la ciutadania. Prenent com a referència
l'any 2020, es van realitzar pel CMCV 84 exposicions, 1.258 activitats culturals (80
d'elles realitzades durant el confinament), 206.277 persones han visitat les exposicions
del CMCV (només en el CCCC 126.271), la pàgina Web ha obtingut 160.000 nous
usuaris  i  s'han dut  a terme  153 projectes artístics procedents de 8 convocatòries
públiques i 10 residències per a creadors. Tot això malgrat els mesos que han romàs
tancades les instal·lacions i les restriccions ocasionades per la pandèmia.

Pese  a  l'increment  d'activitat  i  l'èxit  de  públic  d'aquesta,  així  com  la  millora  que
representa el treball del CMCV per al sector cultural valencià, la realitat dels recursos
humans de l'entitat ha sigut de disminució de la plantilla i, per tant, d'insuficiència.

A nivell  de  gestió  administrativa  del  CMCV,  s'ha  aconseguit  crear  una  plataforma
digital,  que estarà en breu en funcionament,  per a protocol·litzar i  realitzar tots els
procediments administratius de manera sistemàtica i telemàtica, avançant en el camí
cap a una administració electrònica.

Al desembre de 2017 es va realitzar la primera Relació de Llocs de treball del CMCV
formalitzant per fi l'estructura de personal del CMCV. El 100% de la plantilla del CMCV
és temporal i diverses places no estan cobertes.

Al costat de la RPT es va publicar una Oferta pública d'ocupació que ha de convocar-
se proximament i que suposarà tindre una plantilla amb una temporalitat menor. La



resta de places haurien de poder convocar-se a continuació i poder així constituir una
plantilla fixa que permeta mantindre l'activitat del Consorci.

El  Consorci,  al  març  de  2021,  compta  amb  el  següent  personal  (10),  a  part  del
Director-Gerent:

• Una funcionària de la Generalitat Valenciana adscrita al CMCV.
• 3 tècnics coordinadors d'exposicions.
• 1 tècnica de programes públics.
• 1 tècnic d'educació i mediació
• 1 tècnica de difusió i promoció.
• 1 administratiu.
• 1 administratiu. IT des de gener 2018.
• 1 auxiliar administratiu.

Estan vacants:

• 1 tècnic/a jurídic/a. Cobertura pendent d'autorització des d'octubre de 2020.
• 1 tècnic/a coordinador d'exposicions. Cobertura pendent d'autorització des de

novembre de 2020.
• 1  auxiliar  administratiu/a  –  secretaria  de  direcció.  Cobertura  pendent

d'autorització des de febrer de 2019.
• 1 tècnic/a econòmica/ - director/a financer/a: plaça funcionarial. Plaça pendent

d'adscripció des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Hi ha dues places en adscripció que han sigut recentment cobertes amb destinació al
departament d'administració:

• A2, cap de publicacions.
• C2 auxiliar administratiu.

Conforme  a  l'Acord  de  18  de  desembre  de  2020,  del  Consell,  d'aprovació  de  la
distribució de la  massa salarial  addicional  per  a 2020,  s'autoritza  un increment  de
massa salarial del CMCV, que una vegada autoritzada la seua cobertura, suposarà
l'increment  de  les  següents  places  a  la  plantilla,  amb  el  propòsit  de  reforçar  el
departament d'administració:

• Tècnic de gestió.
• Administratiu.
• Auxiliar administratiu.
• Auxiliar administratiu.

ElConsorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha tingut en compte i ha aplicat en
el seu model de gestió les directrius desenvolupades per la Generalitat Valenciana en
el Pla Estratègic Cultural Valencià, “Fes Cultura”, i com a actuacions d'aquest, el Pla
Valencià de Democratització Cultural  i  el  Pla d'Internacionalització de les Indústries
Culturals i Creatives, entre altres. Per tot això, i a la vista dels resultats de l'activitat
cultural generada, la descentralització de la mateixa i la resposta de la ciutadania a
l'oferta  cultural  proporcionada  en  aquests  últims  cinc  anys,  sembla  més  que
recomanable atendre la necessitat d'un reforç dels recursos humans que duen a terme
aquesta  labor,  per  a  poder  afermar  l'avanç  d'aquest  nou  model  de gestió  des  del



CMCV, així com per a poder esmenar les manques que es presenten a conseqüència
d'una insuficient plantilla.

El  pressupost del  CMCV s'ha  triplicat  en  el  període  de  2016  a  2021,  gràcies  a
l'aportació  econòmica  de  la  Conselleria  d’Educació,  Cultura  i  Esport,  passant  de
2.177.770 euros a 6.415.000 en 2021. D'aquest pressupost, més del 50% es destina
directament a activitat cultural, la qual cosa suposa una fita important, ja que moltes
institucions culturals destinen a la seua programació cultural una partida inferior al 15%
del global del seu pressupost.

El pressupost ha sigut eficaçment utilitzat per a realitzar un ampli nombre d'activitats
obertes a la ciutadania, cada vegada amb major qualitat i major repercussió, però la
falta de personal dificulta la gestió.

Aquesta  situació  planteja  la  necessitat  d'externalitzar  totes  aquelles  funcions  no
cobertes per personal propi però que resulten imprescindibles per a l'excel·lència en el
funcionament del CMCV i el CCCC i les seues activitats, especialment en 3 camps:

 Suport  a  administració:  seria  necessari  en  aquest  moment,  a  part  de  la
comptabilitat  i  fiscalitat,  així  com  gestió  de  nòmines,  que  ja  ha  sigut
externalitzada, i  l'assessoria jurídica que està en procés, així  com suport en
contractació i gestió documental.

 Supervisió i manteniment tècnic de l'edifici.

 Suport  als  departaments  de  comunicació,  mediació,  programes  públics  i
exposicions.  La  falta  de  personal  exigeix  que  s'hi  hajan  realitzat  alguns
programes d'acompanyament per a programes concrets, però podria ampliar-
se donada la necessitat de cobrir coneixements especialitzats per a algunes de
les convocatòries o projectes que es duen a terme com:

o Cultura Resident

o PLANEJA i activitats vinculades a centres educatius

o Cultura en peus d'Igualtat/Lloc Comú

o Programes Públics

o Gestió expositiva

o Comunicació

3.4 El futur és ara.

En  aquests  últims  anys  el  CCCC  s'ha  definit  com  a  plataforma  d'estímul  i
desenvolupament de la cultura viva i el Consorci de Museus com a eina de vertebració
del territori i d'accés a la cultura de tota la ciutadania.

S'ha treballat molt i s'ha millorat, no obstant això estem davant el moment decisiu per a
reforçar l'impuls que cristal·litze en què la situació del sector cultural en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana, especialment en les arts visuals, es desprecaritze i se sostinga
en el temps.

És necessari un esforç conjunt de totes les administracions, tant a nivell fiscal, com a
laboral, cultural i social perquè l'estatut de l'artista siga una realitat en la pràctica i per a
arribar  a un acord de mínims que permeta no sols  als  i  les artistes sinó també a



comissàries, comissaris, gestors i gestores, a poder desenvolupar les seues capacitats
a través del seu treball sense haver de realitzar altres activitats mitjançant les quals
poder viure dignament.

Cal entendre que la gestió cultural ha canviat, que la mediació, l'educació a través de
l'art, suposa un nou paradigma quant a la pròpia gestió expositiva, nous relats perquè
els  públics  no  tornen  a  ser  simples espectadors,  sinó  que  s'enriquisca  el  seu
coneixement a través dels processos creatius.  Així  mateix la necessitat d'accedir a
nous públics que senten que la cultura els pertany i que participen d'ella des d'aquesta
nova lògica de vinculació entre museo, comunitats i escuela,generant una simbiosi que
supose la transformació social a través de l'art i la cultura que proposa este projecte.

El Consorci de Museus ha de ser, a més, un exemple institucional de com gestionar la
cultura des de la sostenibilitat, de bones pràctiques i de respecte i suport a la creació i
a les professions artístiques i culturals.

La  vida  succeeix  en  constant  canvi,  ens  enfrontem  a  les  conseqüències  de  la
globalització,  la tecnologia és ja una part indistingible de la nostra quotidianitat,  les
possibilitats de comunicació i interconnexió entre les persones han alterat per complet
la idea de la geografia terrestre, la velocitat ha modificat la percepció de l'espai i del
temps. Davant l'exposat, potser aspirem al fet que tot seguisca com fa un segle, que
romanga  la  validesa  dels  mateixos  codis?  Aquest  és  un  projecte  que  acull  la
multiplicitat  de  veus,  llenguatges  i  recursos  que  establiran  les  bases  d'uns  codis
innovadors, coherents amb el nostre temps, capaços de sumar per a construir l'ara.


