
 
 
 
Debats d'Interacció 
"Els reptes de les polítiques culturals locals"      
10 de desembre 2014 
CERC - Pati Manning c. Montalegre, 7 -08001 BCN 
 
 
Enguany, en el marc d’Interacció,  el Centre d'Estudis i Recursos Culturals organitza una 
jornada de reflexió i debat q sobre els reptes de les polítiques culturals locals, per a la qual 
ha convidat a un centenar de professionals dels diversos àmbits de la cultura i el territori.  
 
Interacció és una fita en el camp de la gestió i les polítiques culturals, que té lloc des de l'any 
1984 i que ha estat capdavantera en la posada al dia i la reformulació dels discursos al voltant 
de la cultura.  
 
Des de fa unes setmanes, s’han anat dotant d'arguments el debat a través de la comunitat 
virtual d'Interacció (http://interaccio.diba.cat/forums/debats-interaccio-2014/repte-de-les-
politiques-culturals-locals).  
 
 
 
 
 
 
 
REPTES DE LES POLÍTIQUES CULTURALS LOCALS: DE LA INCERTESA A LA 
INNOVACIÓ. 
 
Vivim moments d’absoluta incertesa. Moltes de les maneres convencionals d’intervenir 
públicament per a garantir l’accés, la producció i l’excel·lència cultural semblen avui exhaurir-se 
o no respondre òptimament a les necessitats i problemes d’aquest canvi d’època. Però la 
incertesa no només pot ser un moment de dubtes i paràlisi. La incertesa pot configurar-se com 
un moment procliu per a deixar enrere inèrcies i poder generar canvis creatius i innovadors. 
Amb aquest enfoc vibrant i propositiu però sense camuflar el context de crisi institucional 
actual, volem fer front als reptes de les polítiques culturals locals que van emergint en els 
diferents contextos territorials. 
 
Són les administracions públiques avui els principals actors en la construcció i desplegament 
de les polítiques culturals locals? Ho han de ser en un futur pròxim? Quines són les 
responsabilitats dels diferents agents implicats en la gestió pública de la cultura? Què han de 
fer, què han de deixar de fer i què han de deixar fer les polítiques culturals? Amb preguntes 
com aquestes, pretesament incitadores de debat, voldríem iniciar un espai de coneixement, 
qüestionament i aprenentatge. Un espai que ens permeti debatre sobre les problemàtiques que 
afecten i modifiquen les polítiques culturals però també sobre les alternatives de respostes. 
 
Amb aquest objectiu, proposem una jornada amb dos moments diferents. Un primer moment 
amb tres grups de treball col·lectiu i un segon moment amb un debat sobre diferents maneres 
d'entendre un model cultural futur.  
  
Marta Ardiaca, Nicolás Barbieri, Rubén Martínez i Carme Rodríguez;  
coordinadors del debat. 
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Programa de la jornada: 

9:00 - Acreditacions  (Auditori CERC) 

9:30 - Presentació de la jornada a càrrec del diputat adjunt de Cultura, Carles Combarros.
(Auditori CERC) 

______________________________________________________________________________

10-12h  GRUPS DE TREBALL 
Començarem la jornada amb tres  espais amb temàtiques diferents on poder compartir diagnosis
i respondre aquestes preguntes a partir d'escenaris o casos concrets. Proposem tres temàtiques
a partir de les quals poder deliberar, reflexionar i imaginar conjuntament possibles respostes a 
problemes complexos. Farem servir metodologies de treball diferents a cada grup, però
compartint una mateixa intenció: desplaçar momentàniament el nostre rol a les tasques i
responsabilitats que exercim habitualment. 
 
La composició dels grups estarà prèviament configurada a partir dels diferents perfils de les
persones assistents. 
 
 

GRUP 1. Espais per a nosaltres (mateixos) – (Oficines primera planta) 
Tres grups de ciutadans ens plantegem com abordar el futur de tres espais culturals

iferents, en contextos i amb realitats diverses. Ens treiem el barret de tècnics o experts
n la gestió de la cultura per pensar i definir, com a ciutadania, futurs possibles per a la
overnança, la gestió i el sosteniment d'aquests espais per a nosaltres (mateixes). 
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GRUP 2. CCRA: Consell de Cultura Rara Avis (Aules) 
A partir d'una hipòtesi, dos grups amb rols de ciutadans i administració, amb dues
mirades i dues visions (o no), es plantegen la vigència dels processos participatius, els

struments i mecanismes per dissenyar l'actuació en la cultura ciutadana i la validesa i
sponsabilitat dels lideratges involucrats. Després del debat generat, s'exposaran mol
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reument alguns casos de gestió i/o lideratge compartit.  

GRUP 3. L'Administració Pública de la cultura no existeix (Plató) 
Ens trobem en un context on l'administració pública de la cultura no existeix. Aquest és
l'escenari de ficció on comença el treball d'aquest grup. Les primeres preguntes a fer-nos 
seran: com hem arribat fins aquí? Hi ha altres llocs o moments on no existia 
l'administració pública de  la cultura?  A partir d'aquest primer diàleg, produirem un model
cultural on Administració, ciutadania i sector privat, hauran de generar un escenari per a
aquesta situació disruptiva. 

______________________________________________________________________________

12.30h-14h  - DEBAT: MÉS ENLLÀ DE L'ACCÉS, L'EXCEL·LÈNCIA I LA PROXIMITAT, QUÈ?
(Auditori CERC) 
Proposem un debat respecte als reptes de les polítiques culturals locals  a partir de dues veus 
diferents. Dues formes d'entendre la cultura,  dues formes de practicar la cultura, dues maneres
de pensar l'acció  pública vers la cultura, un debat. Un debat on ens autoimposem el repte  de

perar els marcs d'acció ja coneguts (accés, excel·lència,  proximitat) i poder imaginar i 
mpartir altres imaginaris futurs sense  por a ser erràtics. Més enllà de l'accés, l'excel·lència i la
oximitat: QUÈ? 
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Josep Berga i Vayreda, Regidor de cultura de l'Ajuntament d'Olot 
Lucia Lijtmaer, Periodista i escriptora 
Moderació de Marta Alòs, Coordinadora en matèria de cultura de la Diputació de Barcelona. 



______________________________________________________________________________

 

14h -15h  Dinar al Pati Manning 
______________________________________________________________________________

15h - 16h Presentació de conclusions a càrrec dels coordinadors de la jornada: Marta Ardiaca, 
ubén Martínez i Carme Rodríguez. (Auditori CERC) R
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