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PROPOSTES DE L’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D’ARTISTES AVVAC (ARTISTES VISUALS 
VALÈNCIA, ALACANT I CASTELLÓ), A la CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, 
CULTURA I ESPORT. 
 
Reunió	 respresentants	 AVVAC	 amb	 D.	 Vicent	 Marzà,	 Conseller	 d’Educació,	 Investigació,	
Cultura	 i	 Esport.	 Dimecres	 22	 de	 Juliol	 del	 2015	 en	 la	 Consellería	 de	 Cultura	 en	 Carrer	
Campanar,	32	en	València.

Preàmbul

La necessitat d’un diàleg entre les diferents associacions professionals i els organismes de gestió 

baix la necessitat de generar dinàmiques i programes que emparen i amplifiquen les pràctiques 

artístiques en la nostra societat, és un assumpte que progressivament cobra més protagonisme 

enfront del minvament de recursos i l’aguditzada precarietat a la qual s’enfronta el sector.

Des d’AVVAC, seguint amb la línia establida amb l’Exsecretari Autonòmic de Cultura D. Rafael Ripoll 

en 2012, volem proposar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport un programa 

de reunions amb una periodicitat de tres mesos, destinades a establir mesures concretes per al 

reforçament del teixit creatiu de la Comunitat Valenciana.

D. Rafael Ripoll va convidar a les associacions professionals de les arts visuals contemporànies 

de la Comunitat Valenciana a elaborar un document que proposara mesures concretes, per al seu 

estudi i discussió en una posterior reunió. En la línia de les recomanacions que el Consell Valencià 

de Cultura, a través del seu president D. Santiago Grisolía, va fer arribar al –en el seu moment- 

President de la Generalitat Valenciana, D. Alberto Fabra, en les quals proposa evolucionar d’un 

model de consum a un altre de producció cultural; el text que segueix proposa una sèrie de mesures 

concretes que tenen per objectiu estimular la producció cultural en l’àmbit de les arts visuals 

contemporànies.
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PROPOSTES PER A la DINAMITZACIÓ DEL SECTOR DE LES ARTS VISUALS A LA COMUNITAT 
VALENCIANA

Set principis fonamentals articulen les propostes:

1- PROFESSIONALITZACIÓ
2- PARTICIPACIÓ
3- ESPECIALITZACIÓ I OPTIMITZACIÓ 
4- ACCÉS
5- DINAMITZACIÓ
6- COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ 
7- INTERACCIÓ

1. PROFESSIONALITZACIÓ

1.1-	Retribució,	contractació	i	respecte	als	drets	d’autor.	

Retribuir pel treball realitzat o els serveis prestats, normalitzar l’ús del contracte per escrit en termes 

d’equitat, respectar i garantir els drets morals dels autors i dels artistes, són mesures fonamentals, 

que ha de considerar la institució i que solament depenen de la voluntat política i que tenen un cost 

zero. Es tracta de normalitzar les pràctiques professionals en les arts visuals des del reconeixement 

que són relacions laborals i per tant han de ser retribuïdes i estar regulades mitjançant un contracte 

escrit. El respecte a aquests principis no és una reivindicació unilateral, sinó que formen el nucli d’un 

acord establit per tots els sectors del món de l’art contemporani (associacions de directors de museus 

i centres d’art, galeries, crítics, comissaris i la Unió d’Associacions d’Artistes Visuals i el Ministeri de 

Cultura) en el marc del Manual de bones pràctiques professionals en les arts visuals. Principis que 

van ser creats per a progressar en una relació professional justa, equilibrada i satisfactòria entre 

totes les parts implicades. 

Es tracta de, igual que es preveu una despesa per al transport, per al muntatge o per a l’edició d’un 

catàleg, establir, en el pressupost d’un projecte expositiu que implica realització d’obra nova, un 

percentatge per als honoraris de l’artista i la producció d’obra. En el cas d’un projecte en el qual no 

s’encarrega obra nova s’hauria d’establir un apartat en el pressupost per a retribuir a l’artista per la 

cessió de drets de comunicació pública de l’obra.



AVVAC_ARTISTES VISUALS VALÉNCIA ALACANT CATELLÓ
LAS NAVES, Espacio de innovación y creación (despacho 2) 

C/ Juan Verdeguer 16 – 46024 – Valencia

https://avvac.wordpress.com - info@avvac.net  - directiva@avvac.net

6

Tant la retribució per un treball realitzat com l’establiment de contractes en una relació professional 

són pràctiques habituals en la nostra societat, i són la base del reconeixement professional d’artistes 

i creadors; un element bàsic de normalització professional sense el qual sembla impossible millorar 

les condicions de precarietat en les quals treballa el col·lectiu d’artistes i creadors.

AVVAC disposa de models de contracte desenvolupats per la Unió d’Associacions d’Artistes Visuals 

(*UAAV) que funcionen com a plantilles, susceptibles de ser adaptats a les especificitats de cada cas. 

Aquests models de contracte ja van ser emprats pel Consorci de Museus amb motiu de l’exposició “ 

Cartografies de la creativitat. 100% valencians” i es poden consultar i descarregar en: 

http://avvac.wordpress.com/category/modelos-de-contrato/

http://bonespractiques.aavc.net/es/models

1.2-	Col·laboració	en	els	programes	de	formació	contínua.

Un altre dels grans handicaps amb els quals es troben els creadors valencians en el seu 

desenvolupament professional és l’absència de programes de formació contínua. Aquests 

programes, que són habituals en altres sectors professionals, vénen a cobrir els buits formatius que 

l’ensenyament reglat no pot atendre. A Europa i en l’àmbit de les arts visuals són també freqüents 

i solen existir “centres de producció o de recursos” que en la nostra Comunitat són pràcticament 

inexistents. Des de 2010 AVVAC ve organitzant cicles de tallers, conferències, cursos, taules redones 

i seminaris entorn de qüestions professionals, temes de fiscalitat, drets d’autor, obligacions legals del 

professional, maneres de presentació del treball de l’artista, eines i programes d’ordinador per a la 

presentació del treball de l’artista etc., dins d’un àmbit molt específic de coneixement, el de la millora 

i actualització professional que no s’aborda en la formació reglada i que resulta imprescindible per 

a l’actualització formativa dels nostres creadors, per al seu correcte exercici professional i per a la 

seua competència en l’estranger en igualtat de condicions. 

Creiem que la implicació dels organismes autonòmics, provincials i locals en forma de finançament, 

col·laboració mediàtica i cessió d’espais, suposaria un impuls fonamental a aquests programes, 

per a la seua expansió geogràfica i temporal i la seua consolidació com a activitat formativa de 

referència.
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2. PARTICIPACIÓ
 

La participació de les associacions professionals en l’assessorament de les polítiques que els 

incumbeixen ens sembla un element racionalitzador fonamental en el procés de professionalització 

del sector. La pròpia UNESCO en el document de la Conferència intergovernamental sobre polítiques 

culturals favorable al desenvolupament (1998) recomanava: “Els Estats Membres haurien de (…) 

procurar que les organitzacions que representen als artistes tingueren la possibilitat de participar en 

l’elaboració de les polítiques culturals i laborals, inclosa la formació professional dels artistes, així 

com en la determinació de les seues condicions de treball”.

2.1-Taula	sectorial.

Creació d’una taula sectorial de les arts visuals, en la qual estiguen representades les associacions 

professionals valencianes del sector. Aquesta taula tindria els següents objectius: 

 

Cal constatar l’enorme distància que s’obri entre l’escàs coneixement sectorial existent en termes 

informatius estadístics, i la seua rellevància cultural. Estem davant un sector de molt reduïdes 

dimensions, amb un microunivers productor molt específic, un teixit artístic que treballa en precari i 

un mercat i un producte molt particular, atípic; una realitat que no es correspon amb la repercussió 

mediàtica entorn de les manifestacions artístiques periòdiques de gran relleu, i les mostres en 

equipaments singulars, d’ací la pertinència d’una taula sectorial capaç d’analitzar la situació del 

sector (anàlisi que no s’ha realitzat mai fins ara), i sobre la base d’aquell coneixement poder proposar 

noves dinàmiques que s’ajusten a la realitat. 

1. Propiciar el diàleg entre el sector professional i els responsables entre els diferents 

organismes i institucions que constitueixen l’entramat cultural.

2. Aportar propostes a la política cultural de la Comunitat Valenciana des del coneixe-

ment directe de les necessitats i la realitat del sector. 

3. Funcionar com un observatori de la cultura desenvolupant un seguiment sistemàtic 

de la situació, i elaborar un sistema d’informació i avaluació de l’efectivitat de les inter-

vencions que permeta realitzar plans estratègics amb un coneixement de la situació. 

4. Participar en l’elaboració d’un projecte d’interacció i diàleg entre els diferents 

agents, governs locals, institucions diverses, administracions, etc., per a l’optimització 

de recursos. Se suggereix com a mètode que garantisca la imparcialitat i professiona-

litat dels components de la taula, la designació dels representants per consens amb 

aquestes associacions professionals (AVVAC, AVCA i LaVAC).
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Apuntem la conveniència de dotar econòmicament a aquesta taula sectorial de cara a poder 

encarregar algun estudi, convidar a la col·laboració d’algun expert i realitzar informes que no es 

basen exclusivament en el directament observable.

 

2.2-	Participació	en	el	comitè	assessor	de	la	Conselleria	de	Cultura.

Des dels organismes territorials competents s’estima convenient la incorporació de representants 

de les associacions professionals de les arts visuals de la Comunitat Valenciana al comitè assessor 

de la Regidoria de Cultura, o la possibilitat d’elecció d’un representant independent de reconegut 

prestigi i trajectòria professional, per a contribuir a dotar d’un contingut teòric-pràctic així com un punt 

de vista des de la pràctica professional al projecte cultural que vertebre els diferents espais adscrits 

a aquesta Conselleria, preservant la imparcialitat, equitat i representació de totes les àrees en la 

selecció dels mateixos, atenent a la varietat de propostes, animant i dinamitzant la producció local 

i regional, prestant una important preocupació perquè aquesta sempre siga d’una qualitat i interès 

pertinent tant per a la comunitat artística i intel·lectual, com per al conjunt social de la Comunitat 

Valenciana.

Aquestes sinergies de treball garanteixen un major aprofitament dels recursos destinats a la difusió 

i creació de l’art contemporani, ja que sent coneixedors de les necessitats demandades, s’han de 

crear projectes culturals que s’adapten tant al nostre temps com a les característiques del sector i a 

les demandes socials.

3. ESPECIALIZACIÓ Y OPTIMIZACIÓ
 

És necessari delimitar els criteris de la programació que haja d’acollir cadascun dels centres i sales 

d’exposicions depenents de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per permetre 

que es produïsca una continuïtat lògica i evitar així incompatibilitats en el desenvolupament dels 

continguts. En aqueix sentit és important destacar la necessitat de destinar espais expositius i 

programes degudament recolzats i coordinats per a l’art contemporani i la creació artística actual. 

En els últims anys hem observat la progressiva desaparició d’espais destinats exclusivament a l’art 

contemporani. Creiem que ha d’existir almenys un espai estable en la ciutat amb una identitat clara 

que es vincule a la producció artística actual i que s’establisca com a referent, projectat baix una 

perspectiva de futur. És difícil que adquirisquen rellevància i reconeixement professional espais 

eventuals.
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3.1	Creació	d’un	espai	expositiu	dedicat	exclusivament	a	 l’art	contemporani	amb	especial	
atenció	als	creadors	valencians	actuals.

Aquest espai hauria de prestar una especial atenció a la producció artística actual a la Comunitat 

Valenciana, en la qual ha de ser contemplada la participació dels crítics i comissaris, de manera 

equitativa respecte a les tres províncies, i la funció que en aquest context exerceixen les galeries 

d’art contemporani de la Comunitat Valenciana. 

Una hipòtesi de funcionament seria: un espai expositiu destinat a la producció de projectes i compost 

per un equip de direcció de reconegut prestigi i professionalitat. Si el centre és de nova creació, 

la direcció ha de ser triada per mitjà d’un concurs públic sobre la base d’un projecte de recerca 

expositiva i didàctica, on el comitè assenyalat amb anterioritat ha de triar una proposta de projecte 

amb marcats objectius i finalitats. Aquest espai ha de mantenir una independència ideològica, 

política i econòmica, dotant-ho d’uns fons fixe anual que garantisquen el seu bon funcionament, 

els quals seran revisats al final de cada temporada. El programa ha d’adequar-se a les necessitats 

culturals dels creadors de la regió, així com dotar d’uns continguts amb propostes artística nacionals 

i internacionals de marcat interès, per la qual cosa es planteja que la direcció propose 3 propostes 

pròpies i 3 propostes per mitjà de concurs públic. El 50% de les propostes haurien de ser d’artistes 

nascuts o residents a la Comunitat Valenciana, sempre que resulten proposades d’interès nacional 

o internacional i s’adeqüen al projecte expositiu anual de l’adreça del centre.

3.2	Programa	de	beques	d’intercanvi	i	ajudes	a	la	producció	de	projectes	expositius.

La necessitat d’incentivar tant la formació com el desenvolupament professional del sector, fa 

obligada l’aportació institucional a través de polítiques estratègiques de reforç, que així mateix 

recalen en la programació i oferta cultural que puga ofereix la Comunitat Valenciana a través de la 

producció pròpia de projectes de recerca, ajudes i beques que possibiliten a l’artista emergent una 

formació de qualitat i una correcta difusió del seu treball. La interacció entre institucions i entitats 

externes, ja pertanyen a l’àmbit nacional o internacional, pot suposar un factor que propicie el 

feedback de continguts, enriquint d’una banda l’oferta cultural i aportant recursos a la formació 

contínua de professionals.

3.3	Reorientació	dels	recursos	econòmics	disponibles	enfront	dels	nous	requeriments	de	la	
societat	contemporània.

El continu constrenyiment i minvament dels recursos destinats al sector de la cultura, han 

desenvolupat com a pràctica recurrent l’al·lusió contínua lligada a aquesta manca per a eludir 

l’anàlisi i desenvolupament d’estratègies d’eficiència econòmica que permeten ajustar els recursos 
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disponibles a les vertaderes necessitats que imprimeix els substancials canvis d’actitud de la societat 

contemporània. Resulta una pràctica reiterada la producció descontrolada de publicacions que, 

sovint, no aconsegueixen justificar la inversió econòmica, en part perquè la conducta social s’ha 

modernitzat – i amb ella els mètodes de projecció — i en una altra mesura, perquè la normalització 

d’aquestes pràctiques han restat qualitat i valor al format. 

Creiem que, des de la Comissió d’Experts, la regulació d’aquest tipus d’inversions pot repercutir 

positivament en la reorientació de recursos per a focalitzar-los en les qüestions fonamentals que 

concerneixen a estratègies de projecció, divulgació i desenvolupament de les pràctiques artístiques. 

A aquest factor es deu sumar la contínua practica discriminada de l’àgape inaugural. Donada la 

natura de l’esdeveniment cultural, considerem que ja suposa un reforç per si mateix en termes 

de desenvolupament, tant personal com a social, l’assistència a un esdeveniment enriquidor en 

termes de coneixement. L’àgape que sol acompanyar a aquests actes, sol connectar la idea de 

l’esdeveniment cultural amb el d’oci i entreteniment, la qual cosa pot afeblir la funció pedagògica de 

l’activitat. Donada l’actual situació de precarietat, pot ser una estratègia que va adequar –almenys 

temporalment- la reorientació de recursos que normalment es destinen a aquesta fi.

3.4	Centre	de	documentació	i	producció	d’art	contemporani

El procés de creació comprèn bàsicament: un moment de preproducció, que seria el moment en el 

qual el creador es documenta, investiga i experimenta; un període de producció, aquell consagrat 

a la materialització de l’obra; un temps d’exposició o comunicació pública de l’obra; i un període de 

difusió en el qual es comunica el treball per altres mitjans que no són l’expositiu (Internet, publicacions, 

premsa). Un dels aspectes millorables per a l’enfortiment del teixit creatiu seria el suport institucional 

a tot el procés creatiu. Fins ara les polítiques s’han centrat en el fet expositiu en si, i a poc a poc han 

anat mirant cap al procés de producció, no obstant açò creiem que existeixen iniciatives de cost reduït 

que podrien contribuir a la millora de les condicions per a la creació. A més, un altre dels problemes 

experimentats en els últims anys és la dificultat en la distribució de les publicacions, catàlegs, fullets, 

etc. que amb motiu de les exposicions les institucions editen. La creació d’un Centre de Recursos, 

tal vegada a través d’un pla estratègic en col·laboració amb els diferents organismes, no tindria un 

alt cost i vindria a resultar un suport considerable en els processos de documentació i recerca, i un 

punt de suport substancial en la difusió de les activitats dels creadors. El centre podria ampliar les 

seues subscripcions a algunes de les més importants revistes internacionals d’art i establir acords 

nacionals i internacionals de col·laboració per a intercanvi de projectes, artistes i publicacions, amb 

espais expositius i centres de mediació i difusió d’art. Una xicoteta *mediateca amb documentació 

electrònica, i enllaços a centres d’art i publicacions electròniques de tot el món vindrien a completar 

un projecte el cost del qual, en compensació amb el servei que ofereix, no ens sembla excessiu. De 

nou pensem en la reutilització o reorientació d’espais i no en la creació de noves infraestructures.  
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3.5	Espai	permanent	d’exhibició	audiovisual	i	propostes	de	caràcter	tecnològic.

Cercant una major visibilitat per a la creació contemporània i des de la consciència d’un temps de 

crisi, un espai de visibilitat per a la videocreació i les propostes desenvolupades per a entorns virtuals 

o en la xarxa ens sembla fonamental. No es tractaria ací d’abordar complexes videoinstal·lacions o 

instal·lacions multimèdia, si no d’un petit espai que puga funcionar amb alguns projectors, monitors 

de vídeo i alguns ordinadors. Un material que probablement ja estiga a la disposició de la Conselleria 

i que es podria completar cercant la col·laboració d’empreses que a manera de patrocini cediren 

tecnologia. El cost pel pagament als videocreadors per la cessió temporal dels drets de comunicació 

de les seues obres és escàs. Les despeses de muntatge o transport es redueixen considerablement 

en el cas de la videocreació. De nou parlem de la reutilització d’un espai; i com a hipòtesi també 

aquella fórmula mixta per la qual un comitè decideix la programació dividint-la entre les seues 

propostes i un espai per a la convocatòria pública.

Les propostes 3.1 3.2 3.4 i 3.5 podrien resoldre’s entorn d’un sol espai de difusió, la manera de la 

seua articulació depèn de les possibilitats de disposició d’espais.

3.6	Cessió	i	optimització	d’espais	públics	infrautilitzats.

Tant per a projectes expositius individuals i/o col·lectius, proposats per professionals del sector, (crítics 

comissaris galeries, associacions, espais independents etc.), com per a actes culturals (seminaris, 

conferencies debats…) o com una cessió temporal per a tallers d’artistes. Una mesura de baix 

cost és l’ocupació temporal d’espais institucionals en els períodes en els quals no tenen assignada 

activitat o no estan en ús, tal vegada cercant la interdisciplinarietat com a font d’enriquiment mutu. 

Rebaixar els tràmits i requeriments administratius per agilitar els processos i aportar facilitats, podria 

ser una mesura convenient i molt beneficiosa.

4. ACCÉS

Les convocatòries públiques ens semblen l’instrument fonamental d’accés dels creadors, artistes, 

crítics, comissaris i galeries als recursos que l’administració puga posar a la disposició d’aquests per 

al foment de la creació visual contemporània.

4.1	Propostes	de	projectes	al	Consorci	de	Museus.

Establiment d’un procediment normalitzat de convocatòria pública imparcial i equànime en la 

seua distribució que permeta als professionals del sector, poder plantejar les seues propostes per 

a ser valorades pels responsables de programació del Consorci de Museus (sempre mitjançant 

la designació d’un Comitè que represente equitativament a les tres províncies), publicitant-la 
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correctament, de manera que els interessats puguen conèixer-la i optar a participar si ho desitgen.

4.2	Micropolítiques.	Cap	a	una	BORSA	ÚNICA.

Les especificitats de la creació contemporània, el seu caràcter multidisciplinari, transversal i 

processual, la diversitat de disciplines i maneres de treball que comprèn i la varietat de les propostes, 

fan que des del nostre punt de vista siga necessària una flexibilització de les convocatòries que no 

limite propostes, projectes o línies de recerca. En aquest sentit creiem que en un termini mitjà caldria 

evolucionar cap a una BORSA ÚNICA PER A l’ART CONTEMPORANI. La idea és agrupar tots els 

recursos disponibles: econòmics, d’espais i de mitjans per al seu accés als artistes i als crítics a 

través d’unes convocatòries publiques flexibles que tingueren dos o tres terminis anuals. Es tractaria 

d’atendre projectes de producció, exposició, publicació, borses de viatge per a ajudes a exposicions 

o projectes en l’estranger, propostes de coproducció, etc. posant a la disposició del teixit creatiu no 

sol mitjans econòmics sinó recursos com ara espais buits, recursos materials, dispositius, material 

expositiu…

4.3	Normatives	de	creació	de	jurats	públics.

En aquest punt ens veiem subjectes a l’obligació d’apuntar certs criteris d’elecció dels jurats 

professionals que han de valorar les propostes, es tracta de compondre’ls per professionals de 

reconegut prestigi, a poder ser de fora de l’àmbit territorial, per a garantir una major independència, 

de caràcter rotatius per a cadascuna de les convocatòries adaptant la seua elecció depenent de la 

convocatòria i el seu perfil professional i des d’una paritat dels seus membres. És important recalcar 

la necessitat d’una baremació dels continguts que es demanen al participant, comprometent-se a un 

treball de lectura i debat de tota la documentació proporcionada pels participants. Ací aconsellem 

que els representants polítics tinguen veu en la decisió, però que el vot es reserve als professionals 

de manera que se’ls reconega la seua condició. És important que aquests jurats siguen retribuïts 

econòmicament segons el temps dedicat.

5. COMUNICACIÓ i EDUCACIÓ

És necessària una consideració prèvia sobre alguns problemes que experimenta l’art contemporani 

respecte a la percepció general que d’aquest es té, i a la necessitat d’abordar algunes polítiques de 

comunicació que haurien de constituir-se en el contrapunt d’una visió negativa i mitificada de l’art. 

De forma freqüent, l’opinió pública percep l’art com un luxe prescindible i a l’àmbit de la cultura i en 

particular de l’art contemporani com un sector que viu de les subvencions públiques, quan la realitat 

és que la inversió publica en altres sectors econòmics és molt major. Se subvenciona la compra 

d’automòbils o la producció agrícola o industrial, però al marge de la política museística, la producció 
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cultural està escassament subvencionada. En aqueix sentit hem de manifestar que el sector de l’art 

contemporani està integrat per professionals, autònoms i petites empreses, en suma emprenedors, 

que arrisquen el seua capital, el seu temps, el seu treball i el seu prestigi per a traure avant una 

activitat que contribueix a la riquesa cultural i econòmica de la Comunitat Valenciana. Sol·licitem que 

des dels poders públics i polítics es cuiden els missatges que es fan arribar a la societat valenciana i 

espanyola sobre l’art contemporani, doncs en ocasions influeixen negativament en la imatge pública 

del mateix i dels professionals que treballem en aquest sector. Actualment es dipositen moltes 

esperances en què una nova llei de mecenatge supose una aportació de capital privat a l’art i la 

cultura. No obstant açò és difícil que sense una nova consideració social de l’art, succeïsca; de 

fet el patrocini funciona ja intensament en altres àmbits com l’esport, degut precisament al prestigi 

social que aquesta activitat té. És necessari un esforç en la comunicació i difusió de les arts visuals 

que les aproximen a tots els públics i permeten canviar la percepció majoritària d’aquesta activitat 

com a elitista i abstreta. Iniciatives artístiques de caràcter experimental o avantguardista sovint 

tenen molt poca repercussió social a causa dels problemes de comunicació que l’art contemporani 

actual experimenta en la seua comunicació a la societat. L’esforç comunicatiu ha de coordinar-se 

amb iniciatives de caràcter pedagògic destinades a transmetre un millor coneixement de l’art i una 

educació visual que en la societat actual s’antoixa imprescindible.

Amb aquesta finalitat seria recomanable posar en pràctica un sòlid programa pedagògic d’una banda 

enfocat a la interactuació en les aules amb el públic més jove i en període de formació, i per un 

altre per al públic adult, a través de programes formatius constituïts per tallers elaborats mitjançant 

convocatòries específiques. És la nostra obligació al·ludir a la col·laboració de les associacions 

professionals en l’elaboració d’aquests programes, per consolidar les bases de propostes eficaces i 

serioses, per a d’aquesta forma maximitzar els seus resultats, més enllà d’ocurrències improvisades 

i deixant de costat les pràctiques nepotistes que tant fracturen la consolidació d’un teixit.

5.1	Acords	amb	mitjans	de	comunicació	de	masses.

Es podria impulsar una trobada amb els principals periòdics de la Comunitat Valenciana i mitjans 

de comunicació, Ràdio, TV, etc. per a arribar a acords sobre una correcta, suficient i professional 

comunicació sobre art contemporani.

5.2	Millorar	en	la	distribució	de	catàlegs	i	publicacions	oficials.	

Aquesta millora podria arribar a través de la col·laboració amb les xarxes de biblioteques i d’espais 

gestionats per les corporacions locals. En qualsevol cas, un pas fonamental per a la millora de la 

difusió ens sembla la creació del Centre de documentació exposada en l’apartat 3.2. 
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Així mateix, considerem que s’hauria de crear una base de dades amb les referències d’Institucions 

de prestigi nacional i internacional, amb la finalitat de poder establir una xarxa de vincles d’informació, 

a les quals poder fer arribar aquestes publicacions. 

5.3	Presència	coordinada	de	l’activitat	pública	i	privada	en	internet.	

Creació d’un portal d’art que podria estar coordinat per les associacions i gestionat per la pròpia 

Conselleria, que arreplegaria els programes expositius de les galeries privades i dels espais públics, 

les notícies critiques i articles de pensament i que transcendiria la seua condició de revista amb la 

creació de directoris de museus, galeries, artistes, comissaris i crítics, així com de recursos, etc.

5.4	Disponibilitat	dels	gabinets	de	premsa	per	a	la	promoció	dels	esdeveniments	conjunts.	

Es proposa que des de la Generalitat es fomente la informació d’art i cultura contemporània en els 

mitjans de comunicació de titularitat pública, mitjançant la cobertura de l’actualitat en museus, centres 

d’art i galeries d’art contemporani de la Comunitat Valenciana en els programes informatius, així com 

la creació d’espais o programes amb capacitat per a divulgar continguts culturals contemporanis 

amb l’assessorament i participació del sector professional de l’art valencià per a la determinació dels 

mateixos. 

6. INTERACCIÓ

És necessària la imbricació entre les polítiques culturals i les altres polítiques públiques –socials, 

econòmiques, educatives, ambientals i urbanístiques. La política cultural ha de transcendir els seus 

departaments específics; es fa imprescindible cercar espais de cooperació i col·laboració amb altres 

departaments. Són necessaris plans empresarials lligats al desenvolupament de les indústries 

culturals, la col·laboració amb Educació, Turisme, Indústria, Hisenda i Universitats. Models nous 

de finançament per a la cultura tals com microcrèdits, fons de risc, etc. L’establiment de sistemes 

legals que faciliten incentius fiscals a les empreses que invertisquen en cultura o la cessió temporal 

d’espais s’han de coordinar amb els seus departaments de govern específics. Aquesta interacció 

de la política cultural amb altres polítiques deu i pot generar un augment significatiu dels recursos 

destinats a cultura. 

Cal promoure també la coordinació entre les polítiques culturals dels governs locals, provincials i 

autonòmics amb les iniciatives de l’àmbit públic i privat per a l’optimització de recursos. Una excessiva 

institucionalització, o l’excessiva prevalença del mercat com a únic assignador de recursos culturals, 

comporten riscos i obstaculitza el desenvolupament dinàmic dels sistemes culturals. 
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Qüestions	generals,	consideracions	finals	i	objectius	a	llarg	termini.
 

Durant els últims anys, i a nivell nacional, les prioritats han sigut grans equipaments i els esdeveniments 

conjunturals d’impacte. Aquest model que venia a cobrir un dèficit històric se sustentava en dues 

idees bàsiques: l’exhibició com a única part del procés creatiu en les arts visuals i l’excel·lència 

com a àmbit de dedicació. Però el procés creatiu és més que l’exhibició, de manera que la recerca, 

l’experimentació, la producció, la difusió, l’educació i la formació contínua han sigut les parts 

perjudicades en la dedicació de les polítiques públiques. És necessari un canvi de paradigma; el 

Consell Valencià de Cultura ho expressava com “un canvi del consum a la producció cultural”. En 

les arts visuals les ajudes estructurals a la creació i el suport decidit al desenvolupament del teixit 

cultural, han de ser les prioritats públiques que des de la nostra perspectiva s’ha de fundar en un 

suport a la consideració de l’artista, el crític, el comissari i el galerista com a professionals i en la 

gestió tecnificada a través del diàleg amb les associacions del sector i els experts.

Atenent a la necessitat de creació de mecanismes estables de suport a la creació i en el domini 

dels equipaments, es considera necessari a llarg termini la creació de centres de producció o de 

recursos. Els centres de recursos són espais físics en els quals treballar i investigar; llocs de suport 

a la creació i producció adaptats a les necessitats cada vegada més heterogènies dels creadors 

actuals. Un centre de recursos ideal hauria de comptar amb un centre de documentació especialitzat 

en art contemporani, sales multimèdia, espais de cessió temporal, tallers de producció i estudis 

en règim de cessió, platos i medialab, i una estructura professional d’assessorament i suport a la 

producció així com una programació interdisciplinària d’activitats i cursos monogràfics, tallers de 

formació i seminaris, i un programa d’intercanvis internacionals i de beques de producció. 

Reforçar l’educació artística és una inversió crucial a mitjà termini per a establir les condicions 

adequades per a la creació i per a la comprensió de l’art. La formació artística i visual ha d’estar 

present en tots els nivells de l’educació i és necessari impulsar els tallers didàctics dels museus, 

establir programes d’activitats i tallers en l’ensenyament primari i secundària, participar en les 

escoles d’adults i les universitats populars i dinamitzar les relacions, el diàleg i la col·laboració amb 

la universitat i amb els espais d’ensenyaments artístics aplicats. 

En un horitzó mes immediat està estudiar les mesures fiscals que incentiven el precari mercat de 

l’art a la Comunitat Valenciana, i la implicació del govern autònom i les administracions públiques en 

la demanda al govern central de l’IVA cultural: 4% i de la Llei de Mecenatge. Però en l’àmbit local cal 

plantejar les possibilitats de desgravaments per adquisició d’obres d’art. 

És important també desenvolupar una clara política d’adquisicions per part de les Administracions 

públiques, amb la participació de les galeries d’art contemporani de la Comunitat Valenciana i la 
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creació d’un comitè que puga anar establint criteris renovats per a l’establiment d’una col·lecció 

institucional d’art actual valencià.

 

Un altre assumpte pendent és l’aplicació de l’1% cultural en el qual el programa d’aplicació hauria 

de plantejar-se convenientment mitjançant concurs públic i de la participació dels professionals en 

un jurat o comitè que decidisca les intervencions. 

Finalment és necessari plantejar una reflexió sobre la promoció cultural en l’exterior. Fa falta 

replantejar seriosament la utilitat de les estratègies desenvolupades fins ara en aqueix àmbit. 

Durant els últims anys el Consorci de Museus ha exportat projectes expositius, fonamentalment a 

Llatinoamèrica amb un cost que no s’ha correspost amb la desitjable repercussió cultural i inserció en 

els circuits expositius i debats internacionals sobre art contemporani. És desitjable que els projectes 

generats amb vocació internacional es desenvolupen des de la seua concepció en col·laboració 

amb espais de referència en l’àmbit internacional per a abundar en el seu prestigi i difusió. Un 

recurs a mitjà termini pot ser estrènyer relacions i establir acords o formules de col·laboració amb 

les institucions o estaments d’àmbit nacional dedicats a l’acció cultural en l’exterior. D’altra banda 

sembla necessari plantejar ajudes puntuals a projectes independents, borses de viatge, beques etc. 

que accedint mitjançant convocatòria pública faciliten la presència internacional dels artistes de les 

tres províncies.
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ANNEXE: DOCUMENTS REGULADORS DE BONES PRÀCTIQUES 

I ASSOCIACIONS QUE ELS REPRESENTEN A LA COMUNITAT 

VALENCIANA.
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¿Que	és	AVVAC,	Artistes	Visuals	de	València,	Alacant	i	Castelló?

AVVAC, Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló, és una associació sense ànim de lucre creada 

al novembre de 2008 amb seu a València, destinada a reunir dins d’una forma jurídica comuna al 

col·lectiu d’artistes visuals de la Comunitat Valenciana. Aquesta és una associació oberta formada 

per productors i productores culturals, creadors i creadores residents a la Comunitat Valenciana que 

treballen en qualsevol de les diverses disciplines, tècniques o suports vinculats a les arts visuals 

contemporànies (pintura, escultura , dibuix, gravat, fotografia, vídeo, instal·lacions, performances, 

arts electròniques, etc.) L’àmbit d’actuació territorial d’AVVAC és la Comunitat Autònoma Valenciana.

AVVAC és membre de la Unió d’Associacions d’Artistes Visuals de l’Estat Español ( UAAV) –

organització que reuneix a les associacions d’artistes de les diverses comunitats autònomes– i que 

a la seua vegada pertany a la International Association of Art (IAA), que agrupa a les organitzacions 

nacionals d’artistes de la Unió Europea, la qual cosa ens dota de representació i interlocució en 

tots els àmbits geogràfics ( europeu, estatal, regional i local), les polítiques culturals del qual, 

econòmiques i socials poden afectar a la problemàtica dels artistes visuals. Aquesta situació permet 

a AVVAC intervenir en el debat i la negociació, tant de les millores del marc legal que ens incumbeix, 

com en el disseny i la redefinició de les polítiques culturals.

AVVAC va ser creada per a representar al col·lectiu d’artistes de la Comunitat Valenciana, defensant 

els seus interessos davant qualsevol institució o administració, pública o privada, aparell legislatiu, 

agents del mercat de l’art i mediadors culturals, treballant en el reconeixement de la consideració 

professional dels artistes. A més de tot açò, també promou la utilitat social de la cultura, de l’art 

contemporani i de l’educació artística. Pretén així mateix, establir ponts amb altres associacions, 

institucions i professionals pertanyents als àmbits de l’art, la cultura i el pensament, sota la voluntat 

de dinamitzar la creació, l’educació, la producció, l’exhibició, el debat artístic i la formació contínua 

dels artistes a la Comunitat Valenciana.

Entre els nostres objectius com a associació, es troben els de instruir pedagògicament, consolidar 

un teixit crític, i defensar i reivindicar els drets que estableix el Manual de bones pràctiques en les 

arts visuals, document signat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports en 2007, i en el qual es 

reflecteix la necessitat de professionalitzar el sector de les arts, basant-se en principis bàsics com: 

contractació, remuneració, drets d’autor i llibertat d’expressió. 
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES EN LES ARTS VISUALS

El camí que s’havia avançat fins ara gràcies a la prosperitat econòmica i a l’avanç generacional, s’ha 

vist revertit en alguns casos per l’actual conjuntura social.

La necessitat de complir amb les bones pràctiques pel que és exigible socialment, es fa avui 

més necessària que mai davant el progressiu minvament en els drets dels artistes enfront de les 

institucions, amb la finalitat d’establir els estàndards d’una relació justa, equilibrada i satisfactòria.

El Manual de Bones Pràctiques és un document que pretén ser una eina per a millorar les relacions 

professionals entre els artistes contemporanis i els diferents agents que intervenen en el sector, i 

arreplega una sèrie de premisses que proposen un nou marc de relacions entre els professionals 

implicats. 

Aquest bon tracte professional s’estructura sobre la base de;

- La remuneració de l’artista pel treball o els serveis prestats.

- El respecte als seus drets d’autor.

- L’ús normalitzat del contracte per escrit. 

El respecte a aquests tres principis va ser pactat per tots els sectors del món de l’art contemporani 

(associacions de directors de museus i centres d’art, galeries i crítics de la Unió d’Associació d’Artistes 

Visuals) i el Ministeri de Cultura en el Document de Bones Pràctiques en Museus i Centres d’Art el 

31 de gener de 2007. D’aquesta manera, les principals propostes que la UAAV (Unió d’Associacions 

d’Artistes Visuals) formula en el Manual, no són unes reivindicacions unilaterals, sinó que formen el 

nucli d’un pacte sectorial, d’un acord que obliga a totes les parts. 

L’objectiu principal és aconseguir la màxima seguretat jurídica en les relacions professionals entre 

l’espai de difusió i l’artista en les activitats culturals que tinguen com a objectiu la difusió, exhibició 

i promoció de qualsevol tipus de treball artístic des d’una institució pública. Aquesta relació es 

defineix com aquella per la qual l’artista cedeix el dret de comunicació pública d’una obra artística 

preexistent, de nova creació o producció específica, percebent a canvi una retribució a determinar 

contractualment com a contraprestació pel serveis prestats. 

Des de les associacions professionals s’exigeix el manteniment i millora dels recursos econòmics 

per al funcionament i programació dels museus i institucions públiques, amb independència de 

la cerca de finançament extern per al bon funcionament de les seues funcions. On els museus i 

institucions s’han de comprometre a actuar de manera transparent, expressant degudament per 

escrit el cost total del projecte, tant de les despeses específiques com a les ordinàries.
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També s’aconsella la creació d’una comissió independent i de renovació periòdica amb representació 

o participació activa en l’elecció dels membres per part de les associacions professionals del sector. 

Amb la finalitat d’elaborar projectes sòlids i professionals en política cultural basats en línies de 

recerca contemporànies. 

A continuació es desenvolupen els punts claus a respectar sobre el Manual de Bones Pràctiques, 

on s’explicita de forma breu els diferents aspectes a tenir en compte en honor de la bona relació 

professional entre els diferents sectors que conformen el sector de les arts visuals: 

Bones	Pràctiques	Professionals	en	les	Arts	Visuals		
 

1.	Respecte	a	la	llibertat	de	creació	i	expressió.

 

Es tracta d’un dret fonamental protegit per la Constitució Espanyola.

En cap cas i sota cap pretext es pot censurar o modificar l’obra d’un artista, ni condicionar o limitar 

la seua correcta difusió. De la mateixa manera, mai es podrà establir mecanismes injustificats que 

impedisquen o limiten la seua correcta difusió sense l’autorització expressa de l’artista. L’article 

20 de la Constitució Espanyola estableix la llibertat d’expressió i de creació artística i prohibeix la 

censura.

            

2.	Respecte	als	drets	morals	de	l’artista
 

L’autor disposa d’uns drets irrenunciables enfront de la seua obra, fins i tot quan ja no és propietari. 

Es tracta de drets als quals l’autor no pot renunciar mai, que no poden transmetre’s a ningú i 

que pot exercir durant tota la seua vida. Agents, mediadors, col·leccionistes i públic respectaran 

escrupolosament els drets morals de l’artista.  

3.	Confiança,	lleialtat	i	transparència.

Tota relació entre l’artista i el mediador es basarà en la confiança mútua, la lleialtat i la confidencialitat 

en els pactes. Les parts implicades actuaran amb total transparència. L’artista estarà al corrent de 

tota la informació relativa a l’activitat en la qual participa (propòsits, pressupostos, difusió, relació 

amb els mitjans de comunicació, altres agents o institucions participants). Pel seu costat, l’artista 

mantindrà informat al seu interlocutor sobre tots els aspectes referents a la seua obra o projecte i 

sobre la seua relació amb altres mediadors. 
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4.	Difusió	de	l’obra	de	l’artista

És responsabilitat de l’agent o mediador que acull l’exposició o activitat de l’artista que es realitze 

una correcta difusió. L’artista ha de tenir coneixement de l’àmbit en el qual es realitzarà aquesta 

difusió i ha de facilitar en tot moment tota informació i material que es considere necessari per a 

poder realitzar-la correctament. L’agent o mediador respectarà exhaustivament, tant els continguts 

com el material que l’artista aporte. 

 
5.	Contracte	per	escrit.

Totes i cadascuna de les relacions professionals entre l’artista i un mediador o agent estaran regulades 

per un contracte per escrit. Un document signat per les parts implicades en el qual s’especificaran les 

condicions de la relació i detallaran els honoraris percebuts. Serà on es determinen els respectius 

drets i obligacions, vetlant per que aquests s’establisquen de manera equànime i respectuosa, i en 

ell s’establiran els pactes convenientment, sempre que no siguen contraris a la llei.

 

6.	Compliment	dels	drets	econòmics	del	creador.
 

En el sentit dels drets econòmics de l’autor, el qual té dret a participar d’una manera justa i equilibrada 

de l’explotació econòmica que uns altres fan del seu treball. Aquests són els referits als drets 

d’explotació i els de simple remuneració. Tots els mediadors i agents que intervenen en el sector de 

l’art contemporani compliran escrupolosament els drets econòmics de l’artista visual. En cap cas, les 

quanties destinades a aquesta fi seran inferiors al 15% del pressupost total del projecte o activitat.

Els drets d’explotació poden ser gestionats pel propi autor, per una entitat de gestió (VEGAP), o per 

un mediador. Deuen ser respectats i acomplits escrupolosament.

7.	La	producció	artística	i	el	suport	a	la	recerca.
 

És responsabilitat de l’agent o mediador que acull o organitza l’exposició o activitat en la qual 

participa l’artista, el finançar la totalitat de la producció d’obra de nova creació o assumir les despeses 

d’adaptació de l’obra preexistent. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’artista respectar 

el pressupost i els terminis acordats, garantir la qualitat del treball prèviament pactat i mantenir un 

tracte professional amb els seus col·laboradors.  
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8.	Professionalitat	

Les relacions entre l’artista visual i qualsevol dels mediadors públics, que actuen en l’àmbit de l’art 

contemporani se sustentaran en el tracte professional. L’indicador del reconeixement de l’artista 

com a professional per part dels mediadors serà el compliment íntegre de codi.

Un altre aspecte a regular és la creació d’un Codi ètic en la constitució de comissions tècniques 

d’avaluació per a concursos i certàmens públics, amb la finalitat de regularitzar d’una forma 

transparent i professional el sector de les ajudes institucionals que tinguen com a finalitat l’adquisició 

d’obra, ajudes a la producció i concessió de beques i premis.

Seria desitjable la revisió pressupostària destinada a aquestes ajudes, donada la seua demostrada 

insuficiència sobre la base del continu augment de la comunitat artística.

A continuació es detallen certs aspectes a tenir en compte per a la bona relació entre les institucions 

i el sector artístic.

1. Independència dels membres

2. Transparència pública en la composició dels jurats

3. Baremació i estàndards de qualificació dels punts sol·licitats

4. Publicació dels resultats

5. Professionalització

6. Rotació i renovació contínua dels membres que configuren les comissions

https://avvac.files.wordpress.com/2013/05/avvac_manual_buenas_practicas_02.pdf
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DOCUMENT ZERO DEL SECTOR DE L’ART CONTEMPORANI: BONES PRÀCTIQUES EN 
MUSEUS I CENTRES D’ART
 
Document elaborat en 2006, fruit de les converses entre el Ministeri de Cultura, les Associacions 

de Directors d’Art Contemporani, el Consorci de Galeries d’Art Contemporani, el Consell de Crítics 

d’Arts Visuals, l’Institut d’Art Contemporani, la Unió d’Associacions d’Artistes Visuals i la Unió 

d’Associacions de Galeries d’Art. 

No té caràcter normatiu, però el Ministeri de Cultura recomana la seua aplicació.

Introducció.
 

Toda institución se debe plantear tres ejes fundamentales: 

 

Tota institució s’ha de plantejar tres eixos fonamentals: 

1. Establir el seu projecte artístic

 a. Aclarir el seu caràcter o funció:

  • Configurar una col·lecció

  • Incentivar la producció artística i la seua difusió social

 b. Atendre la temporalitat que abasta la col·lecció (modernitat, contemporaneïtat o aposta pel 

futur)

 c. Delimitar l’àmbit territorial d’actuació (local, autonòmic, estatal o internacional)

2. Tenir en compte l’opinió, participació i màxim consens possible entre experts i interlocutors del 

món de l’art en la definició del seu projecte (aquesta col·laboració sempre s’ha de consensuar dins 

d’un marc d’estricte respecte a les bones pràctiques i la imparcialitat professional).

3. Dimensionar la inversió econòmica sobre la base d’aquest projecte (àmbit que comet a la 

construcció/rehabilitació de l’edifici, programa d’adquisicions, programa, personal en plantilla, etc.)

*	En	l’actualitat	existeix	una	infinitat	d’espais	que	no	es	corresponen	amb	el	projecte	que	exerceixen,	

sense	pressupostos	per	a	programació,	amb	excés	de	plantilla	o	sense	qualificar,	etc.
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1.	Estructures	de	Gestió.		
 

Objectius

Les institucions públiques tenen la responsabilitat de garantir que existisquen organismes que, amb 

vocació de servei a la societat, desenvolupen activitats culturals amb la finalitat de facilitar l’educació 

i l’esperit cívic de les persones. 

Formes de Govern

Existeixen 2 tipus fonamentals:

• Les depenents dels Departaments de Cultura de la corresponent administració pública (sense 

autonomia de gestió i sense personalitat jurídica pròpia) amb impediments per a dur a terme els 

seus objectius, fràgils i fàcilment vulnerables.

• Les institucions amb major autonomia (agències estatals, fundacions públiques, consorcis, 

organismes autònoms, etc.), poden aconseguir mitjans de finançament complementaris i la fan més 

forta i independent.

Les estructures de gestió dels museus i centres d’art contemporani han d’estar al servei de 

l’organització i de la seua capacitat per a connectar amb la societat. Els seus principals objectius 

són:

· Assegurar la viabilitat del projecte

· Supervisar la seua agilitat i consistència

· Garantir la provisió de recursos econòmics indispensables

· Ajudar a captar recursos i serveis addicionals

2.	Estaments	de	configuració
 

La Institució artística de titularitat pública haurà d’estar composta per tres òrgans de competències 

i funcions ben definides:

Patronat >< Direcció >< Equip tècnic
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Patronat
 
•  Competències del Patronat

- Suport i col·laboració amb la direcció

- Vetlar pel respecte al projecte artístic

- Avaluar el compliment i els resultats del programa

- Conèixer i autoritzar les adquisicions, activitats, comissions assessores, pressupostos

- Vetlar per l’adequat ús dels recursos i atraure nous suports, i estudiar estratègies de finançament 

- Triar a direcció

- Defensar l’autonomia de la direcció

 

•  Composició

    Representants de l’Administració titular   20/33%

    Representants de la societat civil   20/33 %

    Experts i científics     33/50 %

*	Els	membres	del	patronat	no	poden	mantenir	relacions	que	extralimiten	les	seues	funcions	amb	la	

institució	de	la	qual	formen	part.

 

•   Selecció

La selecció dels patrons s’efectuarà entre experts professionals afins al projecte artístic.

Direcció
 

•  Serà triada pel patronat 

•  S’elaborarà una convocatòria pública

•  L’adreça contractual dels Directors, ha de desvincular-se de la durada de la legislatura política.

•  El Director no pot desenvolupar cap activitat vinculada al comerç o col·leccionisme artístic   

 en paral·lel a la seua funció en el Museu.
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3.	Paper	social	dels	Museus	i	Centres	d’Art	Contemporani.
 
Seria desitjable i exigible que aquests espais es conceberen com a laboratoris de comportaments 

artístics oberts a les experiències canviants del món i als llenguatges que les fan visibles.

Aquests espais han de ser llocs oberts al pensament creatiu, no dogmàtics ni ordenancistes 

(l’absència d’un patronat regulador dificulta que açò es porte a cap). 

S’entendran com a ‘bones pràctiques’ les següents:

•  Col·leccionar i conservar el patrimoni artístic del s. XX i activar un nou patrimoni de la   

 contemporaneïtat.

•  Invertir bona part dels seus recursos en la conceptualització de noves obres d’artistes en   

 vies de consolidació.

•  Transparència social de la informació.

•  Bones pràctiques professionals amb els artistes amb els quals col·labora.

•  Fomentar xarxes de col·laboració local, autonòmica, estatal i internacional.

•  Encoratjar i atendre la creació d’un context artístic local, impulsant la col·laboració amb la   

 seua comunitat. 

http://www.mcu.es/museos/docs/museosbuenaspracticas.pdf
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Conclusions

El present informe té la vocació de servir com a punt de partida arran del com establir una nova i 

constructiva relació entre els professionals del sector de les arts visuals contemporànies i cadascuna 

de les tres províncies de les quals es compon la nostra comunitat.

Servisca aquest esforç propositiu, elaborat i compartit generosament per les associacions 

professionals, com a eina a partir de la qual contribuir a la generació d’un nou paradigma en el 

qual la societat de la Comunitat Valenciana siga la beneficiària dels valors intel·lectuals, creatius i 

econòmics que els professionals d’aquesta han demostrat al llarg dels segles, sent responsabilitat 

nostra i dels nostres coetanis realitzar els esforços suficients per a aconseguir les finalitats i els 

mèrits que permeten contribuir, ací i ara, a l’enriquiment cultural i artístic de la nostra societat.

Com a professionals del sector de l’art contemporani manifestem mitjançant la present el nostre 

compromís sobre aquest tema, elevant les nostres intencions a la instància governamental de la 

Comunitat Valenciana, per a aconseguir posar en comú aquestes aspiracions que requereixen de la 

seua necessària participació, doncs recau en la Generalitat Valenciana la responsabilitat institucional 

i política que ha d’afavorir el renàixer d’una nova escena per a l’art contemporani a la Comunitat 

Valenciana.

Agraïts per la seua atenció i reafirmant la nostra vocació de diàleg, quedem a la seua sencera 

disposició.
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