El Graner
16/20_sesión 5 - 11 juny
De les 4 sessions previstes inicialment s’han afegit 2 sessions de treball per debatre sobre el procés de
participació i governament del Graner i la seva relació amb el Consorci-Mercat de les Flors.
Assistents: Carles Mallol (La Caldera), Carles Giner (ICUB), Lipi Hernández, Aimar Pérez Galí, Elena
Carmona, David Márquez, Rosa Pino (Acpdc) y Cristina Alonso.
Excusen la seva assistència: Tomàs Aragay, Sofia Asencio, Cris Blanco, Cèsar Compte (ApdC), Sebastián García Ferro (ApdC), Fany Benages (Acpdc), Núria Botellé (ApdC), Conde de Torrefiel, Montse
Iranzo (Apdc), David Mallols.
La sessió es va dividir en dos eixos de treball:
- Una primera part de la sessió es va centrar en dissenyar un procés participatiu que fos més incloent i
anés més enllà del propi grup de treball estable 16/20 a l’hora de definir un document final.
- Una segona part es va centrar en la el governament actual del Graner, focalitzant-se en dos punts: comissió de seguiment (membres i funcions) i relació de convivència entre el governament del Graner i el
del Mercat de les Flors.
DIFUSIÓ I VISIBILITAT DEL DOCUMENT FINAL SOBRE EL PROCÉS 16/20.
Trobar la manera de fer arribar el document final de línies de treball futuribles del Graner (proposades
pel grup estable 16/20) al teixit artístic català. Es posa sobre la taula la voluntat de que aquest document
es difongui via xarxes socials i que a part de ser signat per l’equip de treball 16/20 pugui donar l’opció
de sumar-se a un procés participatiu i de treball que fos més incloent i anés més enllà del propi grup de
l’agenda 16/20.
Els temes claus a debatre van ser:
- Que el grup estable 16/20 signi el document final de treball.
- Donar l’opció al teixit artístic català de sumar-se a la proposta de 12 temes claus que defineixen el full
de ruta d’un centre de creació públic com el Graner. Aquesta adhesió obre la possibilitat d’ampliar la
mirada i la reflexió de la pròpia taula de treball 16/20 i contrastar el seu treball amb altres agents de la
ciutat.
- Tenir present en tot moment que la documentació que sorgeix del procés 16/20 és un document de treball obert i no conclusiu ni executiu en sí mateix. Així doncs, sumar-se a aquest document serà adherirse a una reflexió que han dut a terme el grup de treball estable 16/20. Aquest document de treball (amb
les adhesions corresponents) es presentarà per part de l’equip de gestió del Graner actual al nou equip
de govern de l’Ajuntament de Barcelona.
- Col·lectivitzar el document de treball i consensuar els punts claus d’aquest a través de la plataforma
gratuïta “Google Drive Form” i de forma nominativa (no anònima).

La segona part de la sessió de treball es va centrar en el tema GOVERNAMENT del Graner:
Com a punt de partida es va contextualitzar el reglament d’ordre intern de l’estructura de governament
actual del Graner que s’extreu del tres documents marcs: ESTATUS DELS CONSORCI DEL MERCAT
DE LES FLORS, CONTRACTE PROGRAMA 2012 – 2015 Mercat de les Flors, CONVENI ESPECÍFIC
DEL GRANER.
- Comissió de seguiment del Graner
- Organigrama del Graner dins el Mercat de les Flors
- Consell General del Consorci Mercat de les Flors
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL GRANER
A dia d’avui la comissió de seguiment del GRANER és de caire consultiva i està formada per representants de l’Ajuntament, les 2 associacions (de companyies i de professionals), coordinació del programa
de Fàbriques de Creació i el Mercat de les Flors. Hi han dues trobades anuals.
La comissió de seguiment té la potestat de transmetre al Consell General del Consorci del Mercat de
les Flors les seves propostes de millora o canvi. Solament el Consell General té capacitat d’aprovació i
modificació.
S’explica a la taula de treball 16/20 qui té potestat executiva sobre el Graner és el Consell General del
Mercat de les Flors, en la que el Graner esta representada per la figura del director del Consorci del
Mercat de les flors.
En la futura relació entre Graner i Mercat de les Flors i el possible governament del Graner en relació
a aquest binomi un dels temes claus que es va debatre va ser el paper i la tipologia de la COMISSIÓ DE
SEGUIMENT del Graner i es destaca la necessitat de revisar la configuració de la comissió de seguiment
i les seves funcions.
La idea més consensuada al voltant de la comissió de seguiment del Graner és que sigui executiva de
caire rotatori cada 2 anys amb una composició de diferents perfils professionals i meritòria, amb una
selecció dels seus membres a partir d’una convocatòria oberta amb una ampliació del projecte programa
del GRANER de 5 anys per no coincidir amb el cicle de canvis electorals.
No es va entrar en el detall sobre la idoneïtat de remuneració econòmica per part de la comissió de seguiment tenint en compte la nova configuració de perfils, tasques i responsabilitats.
Aquesta comissió de seguiment tindria una doble funció: comissió de seguiment del pla d’actuació del
GRANER( projecte programa de 4-5 anys) i consell assessor artístic i de participació del GRANER.
El consell general del consorci no rep remuneració per les seves funcions.
ORGANIGRAMA DEL GRANER DINS EL MERCAT DE LES FLORS
El Graner actualment està inclòs dins el Departament de Continguts del Mercat de les Flors i penja directament del director del Mercat de les Flors.
El director del departament de continguts i director del mercat de les flors es la mateixa figura, i en el cas
del Mercat de les flors direcció i gerència estan representades en la mateixa persona.
Es va valorar modificar la figura de coordinació artística del GRANER, per una direcció artística i conviure en un mateix pla d’igualtat direcció artística del Mercat de les Flors i direcció artística del GRANER, convivint sota la mateixa figura de gerència.

Això faria que la figura de direcció artística del Graner pugés dins l’organigrama del Mercat de les Flors
per tenir més autonomia i possibilitat de diàleg amb la futura direcció i gerència del Mercat i amb les
institucions públiques.
Es planteja la necessitat de mantenir, tal com es regula en el conveni específic del Graner, un pressupost
i una comptabilitat pròpia i autònoma del Consorci del Mercat de les Flors.
CANVIS I MODIFICIACION APROVACIÓ PER PART DE LA DIRECCIÓ DEL CONSORCI
MERCAT DE LES FLORS I DEL CONSELL GENERAL DEL CONSORCI DEL MERCAT DE
LES FLORS.
A nivell de procediment, la primera persona que hauria d’acceptar aquests canvis i modificacions a nivell
de reglament d’ordre intern del GRANER, relació amb el Consorci del Mercat de les flors i Organigrama és el director actual del Mercat de les Flors, ja que per conveni i estatuts és qui té la responsabilitat
primera d’acceptar i proposar al Consell General les modificacions que es proposen com a millores de
governabilitat dins la pròpia taula de treball 16/20, es ell.
I com a segon pas s’hauria de treball en la redacció d’uns canvis en els estatuts, i passar a ser aprovats
per part del Consell General, i modificar-se el conveni específic de gestió del GRANER. El Mercat té una
renovació anual en la seva gestió. ( Data de renovació 31 de desembre del 2015).

