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índex
 



context
 

 

EN L'ÀMBIT CULTURAL, ALLAU DE
CANCEĿLACIONS D'ACTIVITATS

 

IMPORTÀNCIA DE LA CULTURA PER A LA
SOCIETAT I L'ECONOMIA CONTEMPORÀNIES

 

IMPORTÀNCIA DE L'ACTUACIÓ RÀPIDA
PERÒ EFICAÇ DE LES INSTITUCIONS:
DISSENY DE L'ESTRATÈGIA RESCAT
CULTURALrescatculturalmenorca.org

 

ATURADA SOCIAL I ECONÒMICA A TOT
L'ESTAT ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA 

 

 



 

 

 

 

 ESTRATÈGIA RESCAT CULTURAL MENORCA

 

1_  OBRIR UN PORTAL WEB D'INFORMACIÓ I UNA ADREÇA ELECTRÒNICA D'ESCOLTA ACTIVA
2_ CREAR UN MAPA D'AFECTACIÓ DEL SECTOR CULTURAL MITJANÇANT UNA ENQUESTA
3_ DETERMINAR LES AJUDES PÚBLIQUES QUE POT OFERIR EL CIM
4_ OBRIR UN FÒRUM DE DEBAT EXPOSAR AQUESTES AJUDES I REBRE PROPOSTES DIRECTAMENT DEL SECTOR



sobre
l'enquesta

objectiu 
tenir un mapa d'afectació del sector cultural

de Menorca arran de la crisi de la COVID-19

 

una eina més
contrastar  la informació que diposa el

departament i el resultat d'altres enquestes 

 

finalitat
dibuixar un paquet de mesures més ajustat a la

realitat

 

caràcter de les preguntes
Identificar les principals formules jurídiques i

conèixer el nombre de canceŀlacions d'activitats

i pèrdues econòmiques.

 

 

145  respostes  vàlides

resultat  representatiu
 de l'estat del sector 
 
 limitacions
 



resultats i
anàlisi identificació
Les competències del CIM sobre cada agent poden variar segons la personalitat

jurídica, les mesures i l'abast de les competències, per tant, també en depenen.



Els subsectors de dins el sector cultural eren segurament una de les variables més

importants a recollir per tal de focalitzar correctament els esforços de l'Administració.



el  pes   de   la  cultura  en  l'economia  menorquina

La quantificació, mitjançant els mecanismes adequats, del pes real econòmic de la

cultura és probablement una de les grans assignatures pendents de Menorca.

Si bé aquesta enquesta no ens permet resoldre aquest enigma, ens deixa intuir un

escenari prou rellevant: 

 

 

PREVISIÓ DE CREIXEMENT RESPECTE L'ANY ANTERIOR

3,85%

FACTURACIÓ TOTAL SEGONS ELS 145 ENQUESTATS  DURANT EL 2019 

8.220.008€

PREVISIÓ FACTURACIÓ TOTAL  PEL 2020 DELS 145 ENQUESTATS ABANS DE L'ESCLAT DE LA CRISI

8.536.120€



Volum d'ingressos  del 2019 de les associacions sense ànim de lucre 
25% de les entitats menorquines facturen entre 3.000 i 21.207 € l'any i un altre 25% ho

fa entre 21.207 € i 56.067 € l'any. La mitjana absoluta és de 43.094 €/any.

 



Volum d'ingressos del 2019  dels treballadors per compte propi 
un 25%  facturen entre 7.500 i 15.000€ l'any i un altre 25% ho fa entre 15.000€ i 30.000€

l'any. La mitjana absoluta és de 20.953€/any.



Volum d'ingressos del 2019  dels treballadors per compte d'altri 
un 25% entre 1757,5 i 5000€ l'any i un altre 25% ho fa entre 5000€ i 13.338€ l'any.

 La mitjana absoluta ésde 7.320€/any.



impacte   de   la  crisi  en  les  activitats

 

més   de  2.000 activitats  afectades
 

34,5%    activitats canceŀlades
42,4%   afectades   sense   data   de   realització
18,6%   amb  risc  de  ser  afectades



impacte   de   la  crisi  en  l'economia  cultural

Els treballadors per compte propi 

preveuen  patir  pèrdues  per un valor aproximat de:

760.000€

Les associacions sense ànim de lucre

 preveuen  patir  pèrdues  per un valor aproximat de: 

914.000€

Els treballadors per compte d'altri

 preveuen  patir  pèrdues  per un valor aproximat de: 

94.000€

Les tres principals fórmules
jurídiques preveuen
patir pèrdues per un valor
aproximat d' 1.768.000€



Els treballadors per compte propi 

preveuen patir  perdues  per un valor aproximat de:

Les associacions sense ànim de lucre

 preveuen  patir  perdues  per un valor aproximat de: 

Pel  que  fa  a  les  pèrdues  estimades  en  els  ingressos
previstos  arran  de  la  crisi  de  la  COVID -19,  un  nombre
important  d ’associacions  perdran  entre  5.000  i  f ins  a
50.000  euros,  sobretot  entre  20.000  i  50.000  euros.  No
obstant,  no  tant  per  la  pèrdua  d ’ ingrés  sinó  més  tost
pel  seu  pes  grupal,  f ins  a  gairebé  dues  de  cada  deu
associacions  arribaran  a  perdre   1.000  euros.

Els treballadors per compte d'altri

 preveuen  patir  perdues  per un valor aproximat de: 

Associacions sense ànim de lucre



Les associacions sense ànim de lucre

 preveuen  patir  perdues  per un valor aproximat de: 

els  grups  d ’ ingressos  mostren  l ’existència  de  dos  t ipus  de  treballadors
per  compte  propi:  d ’una  banda  aquells  que  es  dediquen  plenament  a
les  activitats  culturals  (set  de  cada  deu)  i  per  altra  banda  aquells  per
als  quals  es  tractaria  d ’una  activitat  complementària  o  estacional  (tres
de  cada  deu) .Pel  que  fa  a  les  pèrdues  estimades  en  els  ingressos
previstos  arran  de  la  crisi  ocasionada  per  la  COVID -19,  la  majoria
osciŀlen  entre  els  5.000  i  més  de  20.000  euros,  en  especial  entre  els
10.000  i  els  20.000  euros  (és  el  cas  de  tres  de  cada  deu  dels  casos) .

Els treballadors per compte d'altri

 preveuen  patir  perdues  per un valor aproximat de: 

Treballadors per
 compte propi



Les associacions sense ànim de lucre

 preveuen  patir  perdues  per un valor aproximat de: 

En  aquest  cas,  els  grups  d ' ingressos  palesen  la  dedicació  parcial  dels
treballadors  per  compte  d 'altr i  en  el  món  de  les  activitats  culturals:
només  tres  de  cada  deu  obtenen  uns  ingressos  superiors  als  10.000
euros  en  tot  un  exercici .
D 'acord  amb  aquests  ingressos,  les  pèrdues  estimades  sobre  els
ingressos  previstos  arran  de  la  crisi  ocasionada  per  la  COVID -19  són
elevades:  entre  els  3.000  i  f ins  a  20.000  euros,  segons  els  casos.

Treballadors per 

compte d'altri



el paper de les
insitucions en la
gestió de la crisi 

 
-Ajudes per a despeses de caràcter fiscal (taxes, imposts, quotes) 7,57
-Ajudes als ajuntaments perquè puguin contractar activitats culturals 7,53
-Contractació directa d’activitats per part del CIM 7,42
-Creació d’un servei d’assessorament  6,9
-Ajudes a altres sectors econòmics estratègics per reactivar la indústria cultural 6,82
-Ajudes per a despeses estructurals de l’entitat o empresa (honoraris, subministraments) 6'73
-Ajudes per a la inversió i el manteniment d’equipaments 6'69
-Ajudes per a la digitalització (creació o millora de webs, eines i formació per a la gestió i la producció digital). 6'18

valoració de propostes



 

 

 

-Coordinació entre les distintes administracions públiques  per actuar tots en la mateixa direcció i amb la implicació del

sector.

-Ajudes per assumir despeses generades per produccions que finalment no es podran dur a terme.

-Creació d’un calendari que permeti als responsables de gestió i producció tenir una coordinació a l’hora de reprogramar

i programar.

-Preveure la realització d’activitats online per part de les administracions.

-Organitzar esdeveniments culturals directament des de les administracions públiques.

-Iniciar una campanya d’autoconsum cultural i de retorn als esdeveniments i centres culturals.

-Bestretes en les ajudes ja previstes pel Consell.

-Crear polítiques de gestió de públics.

-Ajudes destinades a l’adaptació dels espais una volta es pugui reprendre l’activitat.

-Creació d’un codi de bones practiques en l’àmbit cultural i patrimonial.

-Oferir un servei de seguiment i suport en la presentació de convocatòries.

propostes dels enquestats



conclusions

El conjunt de la nostra societat es troba, ara mateix,

sotmesa a un repte sense precedents. Haurem de ser

capaços de reconstruir el present d’acord amb la realitat

que vivim, complint amb les mesures i recomanacions

sanitàries, i essent capaços, al mateix temps, de no deixar

a l’estacada les persones, els coŀlectius i els sectors

socials que més complicada tenguin l’adaptació a una

situació nova, incerta i complexa. Aquesta cruïlla ens

demana esforç i enginy a parts iguals.

COMPLIMENT DE
LES RECOMANACIONS SANITÀRIES

El panorama econòmic i social que es va dibuixant requerirà

de la màxima coordinació entre totes les institucions

públiques i de tots els agents socials i econòmics privats per

tal de sumar esforços i assegurar l’eficàcia. 

Des del l’inici de l’estat d’alarma, el Departament de Cultura,

Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca

ha tingut clara la importància de la reacció decidida i

mesurada de les seves accions per fer front a la nova

situació. Totes les accions que ha dut i durà a terme el

departament han estat i seran consensuades i acordades

amb tots els ajuntaments dels municipis de Menorca. La

coordinació i el contacte són constants.

COORDINACIÓ ENTRE LES
ADMINISTRACIONS



Mantenir la ciutadania informada i, per tant, oferir un portal centralitzat de la informació que van publicant les distintes

administracions, i alhora posar a disposició un sistema d’escolta activa. Per aquest motiu es va publicar la pàgina web

rescatculturalmenorca.org, i es va obrir el compte de correu rescatculturalmenorca@cime.es. 

Crear un mapa d’afectació del sector cultural de Menorca analitzant el resultat de les enquestes del Govern de les Illes

Balears, de l’Associació d’Eduació Adults de Menorca, i posant en marxa una nova enquesta que intentés recaptar un extra

d’informació que consideràvem també necessària.

Determinar les ajudes públiques i la reprogramació d’activitats que pot posar en marxa el CIM.

Obrir un fòrum de debat per exposar aquestes propostes i rebre'n directament del sector.

En aquest sentit, el Departament de Cultura va engegar una línia estratègica que, com ja s’ha exposat anteriorment tenia

diversos objectius. 

1.

2.

3.

4.

RESPOSTA ÀGIL I EFICAÇ 



 

Segons el resultat de l’enquesta realitzada per l’Associació

d’Educació Adults de Menorca, adreçada a artistes

individuals “el 52,4% dels enquestats afirma que la seva

família depèn dels ingressos obtinguts a partir de les Arts.

Mentre el 35,4% dels enquestats afirma no tenir persones

dependents dels seus ingressos, el 52,4% dels enquestats

afirma que la seva subsistència a partir de les Arts afecta la

seva família; el 20,6% dels enquestats, altres artistes; el

4,8% dels enquestats, altres contractistes; i el 4,8% dels

enquestats, empleats”.

PANORAMA MOLT COMPLEX 

Com podeu veure en aquest mateix informe, les entitats

socials i culturals de Menorca preveuen tenir pèrdues molt

significatives, damunt la previsió d’ingressos per al 2020. De

la mateixa manera que els autònoms o els treballadors per

compte d’altri. Darrere moltes de les entitats, com manifesten

els mateixos enquestats als comentaris, hi ha desenes de

professionals, tècnics, autònoms, petites i mitjanes empreses

que depenen de la seva activitat.

La comparativa entre les enquestes ha posat de manifest un panorama enormement complex i el sector demana solucions. Darrere cada
activitat cultural cancel·lada hi ha una situació personal, una realitat econòmica i/o un teixit social i cultural imprescindible per una societat
sana, forta i crítica.



POSADA EN MARXA 
DE DUES LÍNIES DE SUPORT 

davant totes aquests dificultats, i conscients que
el sector cultural té dificultats per recuperar-se
de manera viable econòmicament i factible
estructuralment parlant, el Consell Insular de
Menorca ha creat dues línies de suport directe.

 

La primera línia, centrada a ajudar a recuperar una part de les despeses

que s’hagin pogut produir durant el període d’estat d’alarma i que no

s’han pogut traduir en ingressos. Aquest objectiu, compartit amb el

Govern de les Illes Balears, es concretarà en una convocatòria

extraordinària de l’Insitut d’Estudis Baleàrics, dirigida sobretot a

empreses i indústries culturals, i una convocatòria de reactivació

econòmica del Consell Insular que inclourà una línia de suports a les

entitats del tercer sector, que inclouen, entre d’altres, les entitats

culturals.

 

La segona línia d’actuació està centrada a estimular el sector i assegurar

la viabilitat econòmica i a grans trets es caracteriza per:

- Manteniment de totes les ajudes i convocatòries previstes per al 2020

- Capacitat per justificar activitats que es facin en línia i s’emetin per

internet.

-Marge per reformular els projectes presentats a la convocatòria d’ajudes a

entitats culturals 2020, i poder estructuar millor així els pressupostos

d’acord amb la nova realitat.

- Contractació directa de manera coordinada amb els ajuntaments i amb el

sector cultural, d’activitats i serveis per tal d’estimular el sector d’una

manera eficaç i àgil. 

-Establiment d’un calendari que permeti a les administracions publiques i

als grans programadors privats de coordinar-se.



Des del Consell Insular de Menorca i els ajuntaments sabem que vindran
temps molt complicats, però volem transmetre un missatge d’empara i
suport: farem tot el que estigui en les nostres mans per ajudar, en aquest cas,
al sector cultural.
Posam a la vostra disposició tot el departament, que us ajudarà amb els
vostres dubtes particulars a l'hora de redactar convocatòries i presentar
projectes. Serà necessari reinventar-se, treure l’esforç d’on calgui i estimular
l’enginy. El sector cultural de Menorca ha demostrat que sap actuar amb
creativitat, rigor i professionalitat. Tenim davant nosaltres el moment per
aprendre a treballar d’una manera més coordinada i enllaçada. Aprofitem les
oportunitats que ens venen, rescatem entre tots la cultura i fem més viva que
mai aquesta illa!



rescatculturalmenorca.org

 


