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Acord nacional per a la Cultura

0.- Per què aquest acord

0.1.- La central¡tat de la cultura

La cultura ocupa un àmbit central i constituent en la vida de les persones.
central en el món, en allò que tots compart¡m com a humanitat, i que es
defineíx a través de construccions culturals diverses í complementàríes.
Central en la definició de cadascuna de les comunitats humanes, dels
paÏsos i de les nacions, de les ciutats i de tes famílies. Central en cadascuna
de les persones, que es formen i participen en la vida col.lectiva, d,una
manera rica i completa, a través de al cultura.

En el cas de Catalunya, aquesta centralitat de la cultura és encara més
notable. catalunya, com a comunítat, hagi estat quin hagi estat el seu
reconeixement polític o el seu status jurídic al llarg de la història, s,ha
definit sempre a través de la per:vivència i la vitalitat d'una cultura pròpía,
que ha tingut el seu principar eix en la llengua. Al llarg de mil anys,
Catalunya s'ha construìt per damunt de tot com una comunitat de cultura.
una cultura en permanent transformacíó, adaptada als avenços i als
corrents de cada temps, enriquida per l'acollida d,immigracioñs d,un gran
abast i en diàleg amb la resta de les cultures del món i especialment amb
les més pròximes.

Aquesta definíció de la comunitat a través de la cultura ha tíngut en el cas
català dos grans efectes benèfics. El primer, generar una comuttiat obertai integradora, sense exclusions. El segon, generar una cultura potent,
d'una extraordinària capacitat creativa i amb una enorme potenciatitat pe
ser projectada al món.

Per què, doncs, ara, un acord nacional per la cultura? En primer lloc, per la
centralitat de la cultura en el projecte col.lectiu català. En segon lloc,
perquè les circumstàncies del món contemporani, la necessitat
d'iniciatives arrelades ique arribin a tots els ciutadans, els efectes de la
crisí econòmica, fan imprescindible la concentració d'esforços públics i
privats. sense perdre la pluralitat ila diversitat d,estètiques ide
posicionaments, la cultura a catalunya necessita més que mai uns
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fonaments i unes estratègies compartits pel conjunt de la societat sobre
els quals es puguin bastir iniciatives ambicioses i es puguigarantir l'accés a

la cultura del conjunt dels ciutadans, en el que és un dels fonaments més
sòlids i més indiscutibles de l'estat del benestar.

0.2.- Societat civil, institucions, empreses

Bona part de la vitalitat cultural catalana ha descansat de sempre en la
capacítat d'iniciativa i de vertebració de la societat civil. És el que ha
permès conservar aquesta vitalitat fins i tot en períodes polítics foscos,
d'hostilitat proclamada de l'Estat davant la cultura catatana íles seves
manifestacions. Aquest protagonisme de la societat civil mereix
reconeixement í és un valor al que no podem renunciar. però en el
panorama futur de les cultures, on les indústries han pres el relleu del
món associatiu en moltes àrees de producció cultural i on són
imprescindibles altaveus i infraestructures molt costosos per la
pervivència d'una llengua i una cultura -és essencial, per exemple, el
paper dels grans mitjans de comunicació audiovisuals-, que només els
poders públics poden garantir plenament, no es pot fer descansar el futur
només sobre la societat civil.

En els últims trenta-cinc anys, sobretot, Catalunya ha construit també un
sistema cultural públic d'un gruix considerable. Però les circumstàncies
polítiques i institucionals, les limitacions pràctiques en l'autogovern, el
drenatge de recursos econòmics i algunes polítiques clarament
centralitzadores de l'Estat, han fet que aquest sistema públic no compleixi
totes les expectatives i necessítats d'una cultura contemporània i en
ocasions presenti factors de descoordinació, duplicitat í solapament
interns. Sobretot pel que fa a les grans infraestructures culturals, de les
àrees príncipals de formació idifusió ien els instruments de projecció
exterior de la cultura, el sector públic cultural català precisa d'instruments
més potents, més ben dotats i més ordenats.

La cultura és avui, per a Catalunya, un sector estratègic. La creativitat i la
iniciativa cultural del país són els millors ínstruments que tenim per
formar ciutadans en valors cívics, democràtics, crítics i participatius. per
garantir la cohesió social. Per consolidar un sector econòmic de futur,
fonamentat en el coneixement. Per associar Catalunya a una imatge de
marca en el món com a [aís creatiu, culte iavançat, que afavoreixi tota la
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seva activitat també econòmica: el disseny i l'arquitectura, però també el

turisme i la índústria. Al costat de la iniciativa pública, amb una especial
responsabilitat en les infraestructures, i d'una soc¡etat civil activa, capaç
d'articular la participació, ens calen empreses culturals fortes i amb
projecció exterior.

3.- Un full de ruta estratègic

Cal un acord nacional per a la cultura perquè tots aquests actors de la vida
col'lectiva, el sector públic liderat per la Generalitat i amb el compromís
del món municipal, la societat representada pels partits polítics i les

organitzacions socials; el món associatiu, les empreses culturals, els

creadors, necessíten més que mai compartir horitzons de futur i

estratègies a mig i llarg termini. Els grans objectius culturals, que són
també els grans objectius de país, demanen acords globals sobre on volem
anar iquin és el camí per arribar-hí, sense que ningú hagi de renunciar a

les seves conviccions,

Un acord nacional per a la cultura entesa com a expressió transformadora
i viva de la identitat. Entesa com a eina per evitar la fragmentació i

l'atomització social. Entesa com a dret dels ciutadans en el marc bàsíc de
l'estat del benestar. Entesa com a sector d'oportunitat estratègica des del
punt de vista econòmic.

Un acord sobre les infraestructures bàsiques que necessita el país en
l'àmbit cultural isobre les seves formes de gestió. Sobre les prioritats del
sistema cultural i el paper de cadascun dels actors que hi participen. Sobre
els recursos i els esforços que el país en el seu conjunt vol dedicar-hi.
Sobre la capacitat de decisió que Catalunya ha de tenir per definir el seu
poder polític i les seves prioritats. Sobre les relacions i

complementarietats entre les diverses institucions i respecte a la societat
civil i les empreses culturals.

Un acord nacional per a la cultura, perquè creiem com a país que la
cultura és al centre del nostre projecte col.lectiu, perquè creiem que
podem compartir horitzons i estratègies, prioritats i responsabilitats. Un

acord que sigui el full de ruta essencial perquè allò que ens constitueix
com a país i com a persones sigui fort, estigui ben repartit i sigui visible i

competitiu en el món.
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CAPíTOL 1. CULTURA, LLENGUA. NACIÓ

La societat catalana iles seves institucions refermen la voluntat de situar
la cultura en el centre de les seves actuacions, de les iniciatives de la

societat civil i de les polítiques públiques. La cultura és una riquesa
individual, un ¡nstrument de formació i una eina de creació de capital
humà. La cultura és també un bé de caràcter col.lectiu que ajuda a

garantir la cohesió social a partir de la pròpia identitat, que ofereix vies de
participació i d'implicacíó en el projecte col.lectiu i que genera a més una
marca de prestigi i de qualitat per a catalunya en el món, a més de ser en
el nucli d'un sector econòmic clau per al futur del país.

El futur del país i de les seves persones demana un esforç compartít
d'institucions isocietat civil per afavorir la creacíó cultural, enfortir els
canals de difusió, consolidar una xarxa d'empreses culturals fortes ¡

garantir l'accés dels ciutadans en el seu conjunt als béns culturals.

Des d'una perspectiva col.lectiva, nacíonal, les polítiques i les iniciatives
culturals formen part de la resposta necessària a alguns dels requeriments
ia alguns dels marcs de referència de la societat catalana actual ifutura.

Els signants d'aquest acord nacional per a la cultura ens comprometem
des de la nostra responsabilitat a:

1.1 ldentitat col'lectiva. La societat catalana ha situat històricament la
cultura en el centre de la seva identitat. La catalanitat no s'ha definit mai
en termes excloents i inaccessibles, a través de la relígió, del lloc de
riaixença, del color de la pell o de la procedèncía dels pares, sinó a través
de l'assumpció com a eix vertebrador d'una ídentitat cultural, compatible
amb totes les altres. Catalunya es defineix així com una nació cultural,
accessible, permeable í oberta. Cotolunya, país d'ocollido, ho montingut i
potenciat lo sevo identitot grùcies o lo incorporoció positíva de les
manifestacions culturols orribodes omb els nous cotolons.

1-.1.1 Les institucions polítiques i democràtiques cotolones es
comprometen o reforçor de forma ossertiva els volors de lo culturo
catalano.
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1.1".2 Lo culturo catolana ho d'expressor els volors de democrocia i
diversitot, el respecte, lo innovoc¡ó i el compromís.

L.7.3 Lo identitot col.lectivo es forja sobre uno culturo comportida i
uno llengua pròpia, donont volor o l'ocolliment cultural i o lo
pe rm o n e nt re actu o I itzoció d e I fet cu ltu rol.

1..1.4 EI compromís omb lo ídentitat col.lectivo expressada en les

occions culturols de lo societot civil í lo ciutadanio passo tombé per
projector-ne els seus volors més enllù de les fronteres per exportor ol
món oquesto identitot forjodo en la històrio.

I.2 Llengua. En el centre d'aquesta definició de Catalunya com a nació
cultural hi ha la voluntat de protegir, afermar, projectar i enriquir la

llengua catalana ila producció cultural que es vehicula a través d'ella. La

societat catalana i les seves institucions consideren com a pròpia i com a

enriquidora qualsevol expressió cultural que es produeixi al país, en
qualsevol llengua o sense vehicle lingüístic. Però una i les altres tenen una
especial responsabilitat iuna especial vocació en garantir la centralitat de
la llengua catalana en el projecte comú i en la seva protecció, difusió i

prestigi cultural i social.

I.2.L Lo política lingüístico dels Governs de lo Generolitot ho de

fomentor un especíol impuls i protecció de la llenguo cotolona com o
potrimoni inequívoc de lq identitot oixí com de l'oronès a l'Aron.

1.2.2 De lo mateixa monero, ho de poder impulsar totes oquelles
monifestocions culturols que utilitzont oltres llengües projectin els

volors democròtics ide compromís omb el poís.

1-.2.3. En tant que la llenguo és potrimoni col.lectiu, lo política
lingüístico del Govern de lo Generolitot ha de ser una político
tronsversol í no només sectorial.

1-.2.4. Les institucions polítiques cotalones tindron curo de fomentar
normotives de coràcter positiu per ougmentor l'ús de la llenguo
cotalono en el mercat cultural en tont que estù demostrot que sense

oquestes polítiques, i omb la legitimitot que otorgo la producció
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privada, en molts ùmbits, la llenguo cotolano no orr¡bo a lo
ciutqdonio que recloma culturo en lo sevo llenguo.

1-.2.5 Estimulor la política de foment de lo llenguo catolono i dels
productes en cotolò perquè es correspongui omb lo demondo
potenciol.

1-.2.6 La percepcíó positivo de lo llengua per tots els ciutodons és
condició bòsico per o fomentor-ne el seu ús sociol. s'ímpulsaron
polítiques de foment d'us del catolù d'ocord omb lo indústria, les
entitats cíviques destinodes q estendre aquesto percepció d'element
enriquidor i de prestigí sociol i cultural.

1.2.7 Exigèncio o les institucions esponyoles i europees det
reconeixement del catolù com o llenguo d'ús en les comunicocions
oficiols.

1-.2.8 Exigèncio o les institucions esponyoles i europees en |òmbft de
destinoció de recursos ton espanyols com europeus a les polítiques
del Govern de la Generolitat per o fomentor l'impuls de la llenguo
catolona com o llengua de prestigi no només pel seu ús sinó per o la
produccíó culturol projectodo en l'òmbit internocional.

1-.2.9 suport o lo indústrio culturol de cotolunyo que exporto les
seves monifestocions més enllà de les nostres fronteres
independentment de la llenguo de creació emprodo. Aquesta
indústrio, amb uno enorme fortoleso i musculoturo en l'ùmbit
editoriql i cqda cop més en l'òmbit del cinemo i oudiovísual, és
oliodo de lo culturo produi'do en llenguo cotslono.

1.3 Societat civil. La societat catalana ha generat en èpoques de
manifesta hostilitat de l'estat cap a les seves expressions culturals
mecanismes associatius i empresarials que han garantit la continuitat
cultural. Avui aquests mecanismes no poden garantir-la per ells mateixos,
sense la implicació i el suport dels poders públics. Però tampoc ets poders
públics podran garantir-la -ni seria bo que ho fessin- al marge de la
societat civil organitzada, del teixit empresarial de la cultura i de la
complicitat dels múltiples agents que conflueixen en la vida cultural. Avui
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la cultura ofereix les millors oportunitats per establir vies de participació
dels ciutadans en el bé comú, en l'interès general.

1.3.1 La identitat social i cultural catalana té la seva màxima
expressió en la societat civil que la lidera i que ha estat capaç de fer
néixer i consolidar des d'una iniciativa purament privada ¡

col.lectiva, bona part dels projectes culturals més íinportants del
país. Cal continuar estimulant a través de mesures de foment el

naixement i consolidació robusta d'aquestes iniciatives.

1.3.2 Desenvolupar nous mecanismes d'implicació social i de
participació en la definició del nou ordre cultural derivat de
I'aparició de les noves tecnologies que faciliten les tasques de
promoure i compartir I'activitat cultural entre la ciutadania.

1.3.3. Generar criteris i espais de difusió de la cultura popular.

1.3.4. Promoure un pla de participació de la ciutadania en la vida
cu ltu ra l.

1.4. Cohesió social. En unes societats marcades per la circulació creixent
de la informació i de les persones i per tant per la convivència en un

mateix territori de persones i comunitats amb marcs de referència molt
diversos, una oferta cultural arrelada, integradora, estètícament plural i

amb vocació d'extensió entre tots els ciutadans és l'eina bàsica de la

cohesió social. L'eix vertebrador de les societats de la diversitat ide les

tecnologies de la informació és en la cultura compartida. La cultura
catalana, i la llengua catalana, han de ser i de voler ser l'espai d'acollida,
l'espai compartit, l'esquelet vertebrador, d'una societat diversa i plural.

1.4.I Garantir I'accés a la cultura entenent aquest accés com la

igualtat d'oportunitats i prestació equivalent de serveis per
desenvolupar els conceptes de comunitat i el progrés indívidual.

1.4.2 Establir polítiques de suport al consum cultural a través del
sistema educatiu i en aquells col.lectius amb més dificultats d'accés.

10
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1.4.3 Desenvolupar els instruments bàsics per combatre
I'analfabetisme digital, concepte bàsic per poder acced¡r a la

totalitat d'oferta cultural presenc¡al i a la xarxa.

11-
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CAPíTOL 2. ELSISTEMA CULTURAL PÚBLIC

És innegable que Catalunya disposa avuí d'un sístema cultura públic dens,
complert i arrelat. Allò que molts Estats han necess¡tat un centenar d'any
per fer-ho, nosaltres, per mot¡us sobradament coneguts, ho hem fet en
menys de trenta anys. Avui podem dir que disposem d'un sistema. públic
cultural d'ampli abast, amb un recorregut important, amb projecció
internacional.

Ha estat la rauxa de principis del segle XX, combinada amb una autèntica
voluntat de ser quan la nostra cultura estava prohibida, iels últims trenta
anys d'aposta per la construcció dels equipaments i completar allò que es
va iniciar fa ara un segle que ens ha permès disposar d'aquests
equipaments.

Els catalans i catalanes tenim avui a I'abast museus, biblioteques, teatres,
arxius, auditoris, festivals, un patrimoni recuperat i unes institucions que
en garanteixen la seva continuïtat, més o menys afectada per la crisi
econòmica amb la qual ens hem topat.

La construcció d'aquest sístema públic s'ha fet, cal dir-ho, amb grans
dificultats financeres, amb cooperació entre administracions en ocasions
excessivament llargs i plens de desconfiança. Amb col.laboració
empresarial vista inicialment amb reticència - afortunadament superada -
com si es tractés d'una intromissió de I'esfera privada en l'àmbít públic de
la cultura.

Tenim un sistema cultural públic des del punt de vísta de la infraestructura
dens iampli. Però no tenim un sistema cultural públic satisfactori des del
punt de vista dels continguts. Comencem a tenir una estructura de pedres
i equipaments competitiva, però només unes poques institucions estan
ben dotades. Comencem a tenir una estela d'iniciatives i associatives
bona, però en termes generals treballem amb molta solitud i moltes
pegues.

De tot plegat n'ha sortit l'estructura cultural més sòlida que ha tingut mai
Catalunya. Un sistema públic al qual li manca una decidida estratègia
conjunta, unes institucions disposades a col.laborar guanyant la confiança
mútua, i amb la construcció d'una autèntica xarxa de col'laboració que

t2
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permeti plantejar amb radicalitat la difusió dels continguts dels creadors
arreu del país amb més facilitat del que ho està fent avui.
Els signants d'aquest acord nacional per a la cultura ens comprometem
des de la nostra responsabilitat a:

2.1. Actuació Estratègica conjunta. Una nació és, bàsicament, un fet
cultural diferenciat que deriva en una voluntat afírmativa i expressa d'auto
organítzar-se. Catalunya, com a nació amb competències exclusives en
cultura, ha de tenir la Generalitat i els ens locals com a úniques
institucions de referència en la matèria. En altres paraules, en matèria
cultural, les instítucions catalanes han de poder desenvolupar la seva acció
com qualsevol altre estat sobirà. En l'àmbit de I'autoorganització, les
polítiques culturals són la base des de la qual afavorir el dinamisme
cultural del país, intervenir en I'impuls, però no per a controlar-lo sinó per
a fomentar-lo des de la llibertat creativa. El cànon cultural parteix de les
persones, no des de les institucions,

2.1,.1, Compliment efectiu d'una política cultural dissenyada en
exclusiva per les institucions catalanes.

2.1.2 Les institucions catalanes defineixen les polítiques culturals en
relació al receptor final de la cultura, en primer terme, i en relació
amb els productors i distribuïdors de cultura en segon terme.

2.1.3 Les instítucions han d'afavorir les línies culturals en base a
criteris d'excel'lència, de sostenibilitat, de progrés i retorn social
d'innovació i recerca ide la internacionalització.

2.1.4 Les institucions han d'eliminar duplicitats, fomentar la

col.laboració entre elles iamb els agents privats, treballar en base a
objectíus i indicadors i amb un principi general de sostenibilitat.

2.t.5 Desenvolupar un mapa de xarxes de col.laboració entre
administracions i entre institucions culturals.

2.2. Cultura i Administracions. La tradicional duplicitat competencial entre
administracions ha de veure's superada en benefici de la sostenib¡litat del
sistema i I'eficiència de la gestió encaminada sobretot a una millorar de la
creació, la producció i la difusió dels continguts.

13
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2.2.1 Definir un repartiment competencial clar entre ens locals i

Generalitat per a evitar duplicítats i afavorir el millor servei cap als
usua r¡s.

2.2.3 La Generalitat ha de ser la institució que garanteixi, en últim
terme, I'elÍminació de duplicitats.

2.2.4 Les administracions han de consensuar uns objectius
compartits i uns indicadors de compliment adequats. Fixar els
objectius en el contingut dels equipaments, i no els equipaments
mateixos.

2.2.5. El criteri d'equilibri territorial té en compte l'ús, el contingut i

la sostenibilitat.

2.2.6 consensuar tan les competències com res formes de
finançament de les polítiques culturals.

2.3. El sistema d'equipaments culturals. L'administració pública ha de
vetllar pels equipaments culturals públics i privats. No només pel seu
manteniment sinó per la seva coordinació, complementació i creació de
xarxa bàsica destinada a fomentar la difusió dels continguts arreu del país
i projectar-ne el resultat més enllà de les nostres fronteres.

2.3.r Les institucions públiques han de delimitar la garantia dels
serveis bàsics gratuits, i aquells serveis que no es poden considerar
com a bàsics.

2.3.2 La relació amb els equipaments públics s'han de formular,
sempre que es pugui, sota la forma de convenis, contractes-
programa amb objectius i indicadors avaluables.

2.3.3 La relació amb els equipaments privats que rebin ajut públic
ha de ser de col.laboració i no de competència, establint-hi
convenis, contractes-programa amb objectius i indicadors
avaluables.

'J.4
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2.3-4 Els criteris generals a observar en aquestes fórmules de relació
han de ser la víabilitat, la comunicació amb el públic, l,eficiència
econòmica, la rendibilitat sociat i l,excel.lència.

2.3.5 L'accés a la gestió dels equipaments cutturals ha de ser obert,
plural i evitant la creació de monopolis de representació en els
diferents àmbits.

2.3.6 Els equipaments culturals han de complementar-se entre ells i

no crear xarxes duplicades en cap de les líníes existents.

BIBLIOTEQUES IARXIUS:

a) lnstaurar un sistema únic bibliotecari, que elimini
afavoreixi el bon servei a l'usuari, amb un carnet únic
únic, garantit per la Generalitat.

duplicitats i

i un catàleg

b) coordinar, connectar i complementar al màxim els catàlegs
bibliotecaris amb els catàlegs arxivístics existents.

c) Completar el mapa de biblioteques per a aquelles poblacions de
més de 5.000 habitants, aixícom el mapa d'arxius comarcals.

d) Transformar les biblioteques en els principals centres d'accés a la
cultura, més enllà del servei a la lectura. cal, també, fer-ne centres
d'informació general per al ciutadà.

e) La Biblioteca de Catalunya ha de continuar sent la referència
bibliotecària en termes patrimonials, de cànon normatiu de
catalogació i de digitalitzacíó. I ha de reforçar i ampliar la difusió
d'aquest patrimoni que custodia.

CENTRES D'ARTS VISUALS:

a) Establir noves relacions institucionals amb els CCAAVV, en forma
de contractes-programa o de convenis, sobre la base de l'eficiència,
la comunicació amb el públic i la incidència social.
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b) Fomentar una activitat que vagi més enllà de la tasca expos¡tiva,
enfocant l'usuari com a destinatari primer de l'equipament.

c) Obrir els CCAAVV a la ciutadania i fer-los centre del debat artístic
del país, confer¡nt-los un rol més actiu.

d) Garantir la plural¡tat en l'accés a la gestió dels CCAAVV.

EQUIPAMENTS ESCÈNICS:

a) Establir noves relacions institucionals amb els equipaments
es-ènícs, en forma de contractes-programa o de convenis, sobre la

base de l'eficiència, la comunicacíó amb el públic i la incidència
social.

b) Garantir una programació escènica coherent, enfocada a la

localitat però també a tot el país, afavorint l'especialització i la

complementarietat de cada centre.

c) Convertir els programadors dels equipaments en veritables
protagonistes (i responsables últims) de la programació que
gestionen, sense intermediaris que puguin distorsionar en excés la
dinàmica del mercat.

d) Mantenir línies d'ajut per a aquelles arts escèniques que
necessitin encara foment per part de les administracions públiques.

e) lncloure en el mapa d'equipaments escènics equipaments
nacionals, comarcals i locals.

MUSEUS I CENTRES D'INTERPRETACIÓ:

a) Establir noves relacions institucionals amb els equipaments
museístics, en forma de contractes-programa o de convenis, sobre
la base de l'eficiència, la comunicació amb el públic ila incidència
social.
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b) Redefinir el mapa de necessitats museístiques, especialment pel

que fa a centres d'interpretació. Cal buscar una major coherència
del sistema i unifícar serve¡s i continguts.

c) lncloure en el nou mapa equipaments nac¡onals, comarcals i

locals, fomentar la col'laboració entre ells i promoure l'eliminació
de duplicitats.

2.4 El finançament de la cultura Està molt clar que el valor real de la
cultura va més enllà del seu pes en les dades macroeconòmiques d'un
estat. La seva incidència sobre la capapitat real del país i de la seva

ciutadania per obtenir altres resultatT com per exemple, recerca,
innovació, patents i emprenedoria, són indiscutibles. Un país sense un

sistema cultural propi empeltat en valors que li confegeixen el caràcter, no

té un futur brillant a míg termini. És per aíxò que aquest acord nacional
per a la cultura ha de contenir aquest apartat amb compromisos.

2.4.1 Posar en valor la cultura, com a

com a fonamental creador de riquesa
pa ís.

2.4.2 Concebre la cultura com a factor
de turisme, de comunicació, d'educació,

responsabilitat col.lectiva i

(econòmica i social) per al

estratègic en termes d'l+D,
de cohesió nacional...

2.4.3 Establir un increment important del percentatge destinat
Cultura en els pressupostos de la Generalitat.

2.4.4 Reclamar la transferència de tots els fons del Ministeri de

Cultura que corresponguin a competències exclusives de la

Generalitat com és la Cultura.

2.4.5 Establir criteris d'eficiència i de viabilitat en'la despesa cultural
públíca i privada.

2.4.6 Desenvolupar estratègies de participació del sector privat en el

finançament de la cultura, condicionada a una major implicació.
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2.4.7 Establir mesures fiscals
mecenatge, en aquelles línies
Pú bliques considerin prioritàries.
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per a fomentar el patrocini i el
culturals que les Administracions
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3. - La interrelació de la Cultura

La cultura és un fet a l'entorn del qual s'ha mantingut I'encontre entre la

recuperació i la perv¡vència de la tradicíó, i I'acolliment de valors.de cada
moment històric. Però si ha estat essenc¡al en la construcció de la identitat
d'un poble, és perquè al seu voltant s'interrelaciona amb quasi tots els

àmbíts de la vida social.

És especialment significativa la relació que s'estableix entre l'ensenyament
ila cultura. Tan l'ensenyament en la formació bàsica dels nois inoies com,
de forma continuada durant tota la vida, en les persones adultes. Hi ha

altres àmbit en la interrelació de la cultura esdevé essencial tant per la

pervivència del fet cultural com a fet socials, com a coneixement de la
realitat de Catalunya.

L'economia amara tots els àmbits de la nostra societat itambé estableix
una especial atenció amb la cultura, És precisament en l'àmbit de
l'economia que la cultura hi ha guanyat presència mitjançant el naixement
iimplantació d'empreses culturals. El valor del talent ha permès que
afloressin noves realitats de negoci on la cultura h¡ esdevé central.
Gràcies a aquest talent i a la capacitat emprenedora hem de guanyar
presència en els mercats internacionals de la cultura. El repte de la

internacionalització esdevé un dels altres paràmetres essencials de la

interrelació de la cultura.

3.1. Cultura iensenyament. Només en el diàleg entre cultura i

ensenyament es podrà assolir la renovació pedagògíca. Només en aquest
diàleg es forjarà la ciutadania del segle XXl. Sense aquest diàleg
imprescindible no hi haurà un avenç social cohesionat. Desenvolupar la

dimensió cultural de I'ensenyament ila dimensió educativa de la cultura
és tasca innegociable de tota societat. La cultura és un bé integrant dels
currículums formatius, tant pels contingut que s'imparteixen com pels

valors que es transmeten amb l'herència cultural que rebem dels
avantpassats itraspassarem a les generacions futures. Els plans, els
programes i, àdhuc les infraestructures culturals, han de ser analitzats i

plantejats des d'una òptica educativa.
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3.1.1 Fomentar I'esperit creatiu iel crític en els valors educatius que
ha de transmetre I'escola amb les mesures a tal fi que s'establiran a

través del projecte educatiu de centre.

3.t.2 Contemplar projectes educatíus en els projectes globals de
cadascuna de les infraestructures culturals del país.

3.1.3 Acostar la figura del creador cultural als centres educatius a

través d'una àmplia oferta de les administracions d'acord amb els
creadors.

3.I.4. Fomentar la dimensió creativa de I'alumnat dins i fora de les
hores lectives a través d'activitats específicament destinades a

aquest objectiu amb la col.laboracíó de la important tasca realitzada
per les escoles municipals de música i art.

3.1.5 Col'laborar institucionalment Govern de la Generalitat i ens
locals per a fer projectes i plans culturals de territori amb indicadors
iobjectius clars d'accés a la cultura, creació cultural per part dels
més joves i difusió d'aquestes creacions arreu del territori.

3.2. cultura i economia. La cultura té una dimensió econòmica
inqüestionable que obliga a la interrelació aquesta amb el
desenvolupament econòmic, en doble sentit. Per una banda amb la pròpia
dimensió econòmica de la cultura, el que assenyalaríem com a consum de
productes i serveis i, per l'altre la generació de riquesa per part dels
creadors i les empreses que desenvolupen el fet cultural. Cal, doncs,
reconèixer el valor del talent com un fet essencial i indissociable del fet
cultura i convindrà posar en relació la creació amb la producció, la

distribució i el consum.

3.2.1' crear d'un observatori econòmíc de la dimensió econòmica
de la cultura format per creadors, productors i distribuïdors així
com institucions i indústria.

3.2.2 Posar en valor la dimensió econòmica de la cultura a través
de la publicació anual d'un informe sobre la seva ímportància per
al desenvolupament econòmic del PIB publicat per I'observatori de
la dimensió econòmica de la cultura.
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3.2.3 Encarregar a aquest observatori el seguiment del pacte

estratègic de la cultura així com la seva adequació a la realitat
canviant derivada de la pròpia acció cultural.

3.2.4 Estímular la relació intrínseca entre turisme i cultura a través
de partenariats público-privats destinats a fomentar polítiques de
gestió iús del patrimoni ila producció cultural des de la lògica de
la gestió eficient.

3.3. La internacionalització de la cultura. La cultura catalana té un repte
d'internacionalització per donar sortida al talent ia la capacitat creativa i

productiva del país i, per donar-se a conèixer com a comunitat cultural i

per tant com a poble que basa la seva identitat en el fet cultural. Donar a

conèixer els artistes iels productes culturals catalans idonar a conèixer la
realitat social i econòmica a través de la cultura, els creadors i les

empreses culturals. En els últims 10 anys les iniciatives per donar a

conèixer les manifestacions culturals arreu del món han estat notables.
Cal, continuar amb aquesta tasca des d'una perspectiva que vagi més enllà
de la proposta puntual en un esdeveniment per construir una xarxa de
relacions permanents que garanteix el flux continuat d'intercanvis entre
creadors, productors i difusors de la cultura catalana. Aquests intercanvis
permetran també I'entrada de noves mirades, noves maneres de fer
cultura, i la possibilitat d'integrar-se en el marc internacional més enllà de
la simple exhibició. La cultura catalana ha de participar en la confeccíó de
la nova cultura universal del segle XXl. La interrelació entre la projecció
exterior i la nostra cultura és essencial, doncs, p€r a construir un sistema
cultural complet.

3.3,1 Estimular la presència de la producció cultural catalana de tots
els sectors en els principals esdeveniments internacionals no com a
presència puntual sinó a través d'antenes permanents que permetin
una relació directa i un flux continuat d'intercanvis culturals.

3.3.2 Estimular la creació de lectorats de català arreu del món i

donarem suport als que ja actualment treballen per a la difusió i

investigació de la llengua i la literatura catalana com un element de
prestigi u niversíta ri.
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3.3.3. Establir els mecanismes d'intercanvi, col.laboració i

coordinació amb totes les àrees de la cultura catalana des de
l'òptica d'assolir un major prestig¡ tant a nivell estatal com a

internacional posant de relleu la dimensió real de l"ambit geogràfic i

humà representat per la nostra cultura.

3.4. Cultura, ciència i recerca (cultura i coneixement). La investigació
científica ha estat històricament lligada a l'evolució del pensament idels
fets culturals. Una concepció culturalista de Catalunya ha de tenir en
compte els nuclis de Recerca, investigació i innovació com uns espais de
desenvolupament del talent creatiu aplicat a la investigació científica.
Forma part, doncs, de l'essència catalana i, per tant de la seva cultura, la

voluntat de recerca i d'investigació

3.4.1 Estimular I'esperit de recerca i innovació ha de formar part
indestriable de tota iniciativa cultural. Ciència i Cultura són, en

realitat, peces inseparables d'una actitud positiva de país.

3.4.2 Establir com a base de la interrelació entre Ciència i Cultura
jornades específiques anuals de trobada entre científics i creadors
per a la difusió de la voluntat de recerca i els seus resultats per el
pa ís.

3.5 Les noves tecnologies com a fet i instrument cultural. Les possibilítat
expressives de les noves tecnologies són immenses. Tanmateix la

interrelació entre aquestes i el món cultural no vénen únicament
determinades per l'ús que des dels sectors de la cultura se'n faci, sinó per
la capacitat de incidir en els seus dissenys i en les configuracions
estètiques. Esdevenir una societat tecnològicament avançada suposa una
evolució cultural de primera magnitud que caldrà afrontar-la des de la

catalanitat i des de la modernitat amb visió estratègica global. Les noves
tecnologies han arribat per quedar-se. És en el procés d'implementació del
seu ús on neixen noves oportunitats que generen, lògicament, noves
concepcions en l'àmbit de la creació, la producció i la distribució i que
tenen afectació important sobre la indústria cultural catalana.

3.5.1 Crear una comissió ad hoc formada per administracions,
creadors, productors, exhibidors Í internautes que elabori en un any
un informe sobre els efectes que té per a Catalunya, tan la seva
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identitat com la seva indústria cultural, la nova concepc¡ó de la

cultura. L'informe haurà de contenir recomanac¡ons per a impulsar
noves oportunitats que permetin s¡tuar el país i la seva cultura en les

posicions més avançades així com polítiques de suport a la

modern it zació i reconversió d'aq uests sectors.

3.5.2 Donar suport a les noves formes de creació derivades dels nous

instruments tecnològics.

3.5.3 Convertir Catalunya en referència per a la indústria del videojoc
en tant que permet aglutinar professionals amb alt valor afegit de

diverses disciplines culturals i amb mentalitat d'indústria global amb
una aposta decidida per la internacionalització dels seus productes.
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