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Resum  

En les darreres dècades, el rol de la cultura a Barcelona ha esdevingut un element punyent per 

a la configuració de polítiques públiques. Per una banda, la cultura ha estat un element 

distintiu en la transformació urbana tant dels barris com de la pròpia ciutat i, per altra, la 

utilització estratègica de la cultura en la promoció econòmica i la projecció internacional 

també han tingut un impacte notori. Així i tot, la literatura i la realitat social han definit el 

model cultural com a “Model Barcelona de política cultural”.  

En els últims anys, la visibilització de noves demandes ciutadanes, la identificació de 

fenòmens com ara la gentrificació i l’aparició de noves qüestions com ara la participació i la 

sostenibilitat, han posicionat el rol de la cultura al centre del debat públic, convidant a 

analitzar i reflexionar sobre el tipus de model de polítiques públiques culturals que impregnen 

Barcelona.  

Abstract 

Throughout the last decades, the role of culture in Barcelona has become a pungent element in 

the public policy-making process. On the one hand, culture has been a distinct element in the 

urban transformation over hoods and the same city and, on the other hand, the strategic use of 

culture for economical promotion and international projection has also had an impact on the 

result. Nevertheless, academic literature and social reality have defined the cultural model as 

“Model Barcelona on cultural public policy”.  

Over the last years, the visualization of new citizen demands, the identification of new trends 

such as gentrification or the new questions that have been coming up around participation and 

sustainability have been focusing on the role of culture in the centre of the public debate. 

Even so, there is every indication that the culture model of the public policy-making process 

in Barcelona has to be considered.  
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1. Introducció 

Barcelona configura una ciutat desbordada de llum, creativitat i atractiu cultural. Fins i tot 

m’atreviria a dir que mai les arts havien ocupat un lloc tant central en el sentit més creatiu, 

innovador i comunitari. Cada ciutat té elements que apareixen automàticament en l’imaginari 

col·lectiu, i la cultura n’és un en el cas de Barcelona.  

Alhora, les polítiques culturals viuen un moment ambivalent d’esplendor i crisi: si bé és un 

àmbit d’estudi extens, el focus s’ha posat sobre la política cultural d’àmbit català i els anàlisis 

dedicats a la ciutat de Barcelona escasegen, predominant per una banda el discurs que celebra 

el Model de Barcelona des d’una perspectiva d’èxits polítics o, d’altra, les aportacions 

acadèmiques sobre l’instrumentalització de la cultura. Tanmateix, l’explosió de diversitat 

cultural i les noves iniciatives posicionen les polítiques culturals de Barcelona al centre de 

l’agenda pública. Per aquesta raó, és interessant analitzar des del marc contextual i 

institucional en el que són configurades fins als objectius que persegueixen i l’adaptació 

d’aquestes a la creixent onada globalitzadora i al mateix temps tecnològica que travessen les 

societats i, en especial, una ciutat com Barcelona. Així doncs, davant aquest escenari de canvi, 

s’ha plantejat l’estudi del passat, present i futur de les polítiques culturals a la ciutat de 

Barcelona des d’una mirada crítica. 

A fi de contribuir en el debat públic al voltant de la política cultural a Barcelona, la present 

recerca pretén respondre: Quin model de polítiques culturals ha adoptat Barcelona i 

quines implicacions té sobre la ciutadania i les institucions? 

Per una banda, construint un marc relacional que permeti copsar les polítiques culturals i la 

governança urbana, mencionant el sorgiment de la Nova Gestió Pública i l’Administració 

Pública Relacional Deliberativa com a principals paradigmes alternatius que s’imposen en la 

configuració de les polítiques públiques. D’altra banda, obrint el focus de l’ús de la cultura 

per incorporar antecedents, sorgiment i culminació del Model Barcelona en política cultural. 

Per últim, analitzant el Model a través de l’estudi del model de ciutats creatives i sostenibilitat 

cultural en el cas concret, així com les externalitats sorgides de les polítiques culturals de la 

ciutat. Després de presentar el marc analític, s’aprofundeix en el cas de Barcelona per 

concloure amb unes reflexions finals.  
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2. Marc teòric 

Big cities have been important arenas of cultural production, forcing-houses of cultural innovation, 
centres of fashion and the creation of “taste”. In a world in which large cities have lost many of their 

traditional manufacturing functions but in which the imperialism of shifting tastes and fashions 
appears ever more important, it may well be that this traditional role of large cities can become part of 

a vital strategy for urban survival . (Harvey, D. Pròleg a Zukin, 1989:11,12) 1

Com a premissa, la línia que segueix la recerca es troba vinculada a elements rellevants per a 

l’estudi del Model Barcelona en polítiques públiques culturals, centrant-se així en 

experiències a nivell institucional i de la ciutadania. A fi de delimitar l’objecte d’estudi i 

establir el marc conceptual en què les polítiques culturals de la ciutat de Barcelona es 

configuren, cal establir la base en l’emergència de paradigmes alternatius de governança 

urbana. La transformació de les ciutats en matèria de producció mostra la producció cultural 

com a estratègia pel canvi urbà i la supervivència urbana (Harvey, 1989). Aplicat al cas que 

ens ocupa, en primer lloc s’explorarà com la urbanització i planificació urbana de la ciutat de 

Barcelona han influenciat al desplegament de polítiques culturals. 

La implicació de la governança urbana en la configuració de les polítiques culturals: la Nova 

Gestió Pública i l’Administració Pública Relacional Deliberativa com a premissa i els models 

de política cultural 

De la crisi del model tradicional d’Administració Pública es presenta la progressiva 

substitució per paradigmes alternatius de gestió pública, sent-ne el principal exemple la Nova 

Gestió Pública (Blanco, 2009). Aquesta crisi sorgeix del dilema sobre el gruix òptim del 

sector públic i l’eficiència mostrada en el desenvolupament de les seves funcions. 

Històricament, les desigualtats de la renda en la societat del segle XIX i l’incompliment de 

l’eficiència dels mercats afavoriren que l’Estat assumís un paper més actiu, intentant revertir 

les “falles del mercat” (Sánchez, 2007). Posteriorment, les dècades dels anys setanta i vuitanta 

del segle XX es caracteritzen per les pertorbacions econòmiques mundials, el sorgiment de la 

creença que els governs estaven sobresaturats i la idea que el model d’estat del benestar era 

 David Harvey va utilitzar aquestes paraules per a presentar l’obra de Sharon Zukin Loft Living l’any 1989. 1
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insostenible. En aquest context s’impulsaren reformes governamentals en països com el 

Regne Unit, Austràlia, Canadà o Suïssa encaminades a introduir la lògica empresarial 

d’estalviar recursos i augmentar l’eficiència i la qualitat: aquest és el punt de partida de la 

configuració de la Nova Gestió Pública (Sánchez, 2007). En paraules de Hood, és el 

matrimoni entre el Nou Institucionalisme i la gerència professional (Hood, 1991:5-6) que té 

per objectiu la creació d’una administració pública que satisfaci les necessitats reals de la 

ciutadania al menor cost possible (Blanco, 2009). A grans trets, el resultat d’aquest paradigma 

de gestió és una millora en l’eficiència de la prestació de serveis a través d’una menor 

burocratització i una major flexibilització. Per contra, l’anàlisi actual del paradigma mostra 

que no s’ha millorat el contingut de les polítiques públiques i, per tant, l’administració a dia 

d’avui continua sense capacitat de resposta als problemes de la ciutadania.  

Davant aquesta visió analítica, el repte per tal de superar la problemàtica present en el 

paradigma de la NGP es situa entorn la manera de prendre les decisions davant el propi 

context. És en aquest punt on s’introdueix un tercer model que aborda aquest aspecte: 

l’Administració Pública Relacional Deliberativa pretén centrar-se en la millora del contingut 

de les polítiques públiques (Universitat Autònoma de Barcelona, 2016). 

El context de governança urbana entesa com l’estructura de relacions entre els diferents actors 

que participen en la presa de decisions polítiques i econòmiques es situa en els aspectes més 

dinàmics i innovadors del procés polític local, i per tant, reclama d’una Administració que 

respongui a tal configuració. Les admininistracions reconeixen cada vegada més la necessitat 

de generar noves formes d’abordatge transversal dels problemes públics, les resistències 

culturals i organitzatives, tendències reals de canvi reflexades a través de la idea de la 

governança multinivell, introduïda en el tercer model presentat. Tot i aquesta lògica creixent, 

“la lògica tradicional de l’especilització continua predominant en la majoria d’organitzacions” 

(Blanco, 2009:6).  

En l’àmbit de la política cultural, predominen l’adopció de dos models en la gestió: el model 

de ciutats creatives i sostenibilitat cultural.  

La primera formulació del model de ciutats creatives s’atribueix a Bianchini i Landry 

(1995), considerant la creativitat en el sentit més ampli, observant com la innovació pot ajudar 

a les ciutats a resoldre les problemàtiques quotidianes, centrant-se en el rol del consum 

cultural i la producció cultural (Comunian, 2011).  
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A principis de la dècada dels noranta sorgeix un moviment que inclou planificadors urbans i 

agències no governamentals que entenen la cultura com un element central per a la 

regeneració urbana, el desenvolupament econòmic i la inclusió social (García, 2004). La 

cultura s’entén i s’instrumentalitza com un bé o servei que pot reportar benefici econòmic 

directe per a les ciutats, ja sigui a través d’estratègies vinculades a la construcció d’una imatge 

de les ciutats per a l’atractiu turístic —branding— o com a indústria o sector per al 

desenvolupament econòmic —industries creatives  — (Belando, Ulldemolins i Zarlenga, 2

2012).   

L’emergència de les industries creatives i el desenvolupament de la teoria de la classe 

cultural  de Richard Florida han implicat un nou focus en la producció cultural, els 3

treballadors creatius i l’infraestructura que s’hi amaga; així com una nova interpretació de 

ciutats creatives, que emergeix com a lloc on les industries creatives es desenvolupen 

(Montgomery, 2005). Al mateix temps, les ciutats creatives configuren el paraigües de la 

classe creativa, que promou la cultura, la diversitat cultural i l’entreteniment com a guia pel 

desenvolupament econòmic local (Florida, 2009). Així doncs, es planteja l’estudi, planificació 

i la renovació de les ciutats a partir de la creativitat humana com a font de riquesa econòmica i 

dinamitzadora de les transformacions urbanes a partir de la presència del talent, la tecnologia i 

la tolerància, conceptes que es recullen com les “3T” del desenvolupament econòmic en 

l’obra de Florida (2009).  

Una vegada delimitat el concepte de cultura lligat al model de ciutats creatives, és convenient 

rependre la idea de cultura com a potencial creadora de benefici econòmic. És en aquest punt 

on es passa de planificació urbana a planificació cultural (Evans, 2001). Així doncs, es duen a 

terme una sèrie d’activitats amb l’objectiu de desenvolupament econòmic i la regeneració dels 

centres urbans a partir de les industries creatives i el turisme (García, 2004). Aquesta visió 

instrumental de la cultura topa amb el discurs de la sostenibilitat. El model de sostenibilitat 

cultural, camp encara inexplorat en termes acadèmics, es presenta tenint en compte quatre 

 Definit al Government’s 2001 Creative Industries Mapping Document i es refereix a industries originades a 2

partir de la creativitat individual, l’habilitat i el talent, amb potencial per a la creació de riquesa i treball a través 
de la generació i explotació de la propietat intel·lectual (Roodhouse, 2006).

 Concepte desenvolupat per Richard Florida en l’obra The Rise of the Creative Class, en el que fa referència a la 3

“creativitat com a substitutiu de les primeres matèries i ports naturals com a fonts de creixement econòmic. Per 
tal de tenir èxit en la nova era creativa, les regions han de desenvolupar, atraure i retenir persones creatives que 
generin innovacions, desenvolupin industries amb ús intenssiu de tecnologia per tal de potenciar el creixement 
econòmic”(Florida, 2014). Per tant, el terme s’utilitza per a descriure professionals creatius.
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factors, que són: l’equitat social, el respecte mediambiental, l’economia responsable i la 

vitalitat cultural. Així doncs, l’enfocament de la sostenibilitat apareix com a resposta crítica a 

l’orientació de planificació pública instrumental presentada com a model d’èxit (Blanco, 

2009).  

La sostenibilitat cultural també es centra en el principi d’equitat intergenercional aplicat a la 

gestió del capital cultural, entès com la cultura que hem heretat dels nostres avantpassats i que 

deixarem a les pròximes generacions (Generalitat de Catalunya, 2006). En aquest sentit, la 

cultura és quelcom a tenir en compte i cura, essent el llegat de la societat, allò que resta en la 

memòria col·lectiva i de les ciutats amb el pas del temps.  

Autors com Duxbury i Jeannotte (2011) i Kagan i Hahn (2011) centren les respectives 

recerques en la base de legitimació de la cultura: mentre que el model de política cultural de 

ciutat creativa es basa en l'economia, el de sostenibilitat cultural es legitima en posar la vida 

sostenible al centre com a element per al benestar social, econòmic i mediambiental, a través 

de facilitar transformacions socials. En aquest últim model, la cultura es planteja com una 

forma d’agència (Sewell, 1992), amb caràcter preminenment participatiu, on els creatius son 

catalitzadors del canvi social i l’empoderament comunitari. L’enfocament de la sostenibilitat 

cultural qüestiona l’expressió economicista del model de les ciutats creatives, que tendeix a 

afectar negativament a la sostenibilitat ambiental, econòmica i l’equitat social com a bases per 

a la resiliència d’una comunitat (Duxbury i Jeannotte, 2011; Hawkes, 2001). 

El cas de Barcelona, el Model Barcelona de transformació urbana: antecedents del Model 

Barcelona de política cultural 

Les grans transformacions que ha experimentat la ciutat de Barcelona des dels anys vuitanta 

han permès parlar del Model Barcelona, concepte que des de mitjans dels anys 1990 s’ha 

popularitzat. L’impuls modernitzador de la ciutat dels successius governs socialdemòcrates  4

s’ha caracteritzat per posar en pràctica un urbanisme socialment inclusiu i culturalment 

avançat (Marshall, 1996). Els principis del nou urbanisme arquitectònic i contextualista que li 

 Narcís Serra va ser el primer alcalde de Barcelona de 32 anys de mandats socialistes (1979-2011), una etapa 4

que va finalitzar amb l’investidura de Xavier Trias com a batlle de Barcelona (CiU) (2011-2015). Actualment, 
l’Ajuntament es troba encapçalada per la coalició Barcelona en Comú- En Comú Guanyem. 

 7



donen nom es desenvolupen en l’obra d’Oriol Bohigas, delegat d’urbanisme entre 1980 i 

1984, titulat “Reconstrucció de Barcelona” (Monclús, 2003).  

El Model Barcelona de transformació urbana té una dimensió substantiva, resultant una 

estratègia determinada per a aconseguir el canvi urbanístic; però també una dimensió 

operativa, en tant que una fórmula específica d’elaboració de les polítiques urbanes (Monclús, 

2003). Entre els elements atribuits a aquest Model destaca la utilització de grans 

esdeveniments i la cultura com estratègies de renovació urbana: la introducció de la lògica de 

la planificació estratègica, la cooperació entre diferents nivells de governs, les relacions entre 

agents púbics i privats, la descentralització política local i el desenvolupament de mecanismes 

de participació urbana (Ajuntament de Barcelona, 1999; Casellas, 2006).  

El Model s’entén com un projecte liderat pel govern local, en aquest cas l’Ajuntament de 

Barcelona, que té per objectiu transformar tant a nivell econòmic, social com cultural la ciutat 

(Ulldemolins i Belando, 2015). L’any 1999, Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona entre 

1982 i 1997, presentava la publicació de la col·lecció “Model Barcelona. Quaderns de Gestió” 

amb l’objectiu de donar a conèixer “un cert model de pensament i de fer ciutat, una certa 

experiència que podrà servir de referent o inspiració pel futur d’altres ciutats” (Maragall, 

1999:1).  

Segons la literatura acadèmica, els elements configuradors del Model a grans trets són: la 

participació del sector privat en el finançament de projectes urbans; la creació d’entitats 

autònomes per a dirigir el procés de plantejaments urbans, incloent disseny i gestió; la 

introducció de la planificació estratègica; la utilització de grans esdeveniments i la cultura 

com a estratègies de transformació (Casellas, 2006).  

Sorgiment i culminació del Model Barcelona de política cultural: el rol del govern i les elits 

locals 

Barcelona va viure una transformació evident durant l’etapa democràtica  cap a un concepte 5

modern i pròsper, tot i que el veritable impuls econòmic i urbanístic va arribar l’any 1986, 

amb l’aprovació de la candidatura de Barcelona com a seu del Jocs Olímpics de 1992. En 

 Amb la mort de Franco l’any 1975 es va iniciar la transició cap a la democràcia. En el cas de Barcelona, tres 5

alcaldes van estar-hi al capdavant durant quatre anys fins que el 3 d’abril de 1979 la ciutadania va poder escollir 
el primer govern democràtic per sufragi universal.
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aquest context d’oportunitat per a projectar la ciutat internacionalment, el govern local va 

adquirir un rol de lideratge a través de la utilització de grans infraestructures culturals per a la 

regeneració urbana, tals com el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i el 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) (Belando, Ulldemolins i Zarlenga, 

2012). Les elits locals també adquiriren rellevància contextual, ja que a través del 

finançament de projectes contribuiren a convertir la cultura en un element central en la 

redefinició d’estratègies de futur per a la ciutat (Rodríguez Morató, 2008), apostant per a la 

preservació i potenciació. 

El que derivà de les polítiques de regeneració urbana i el rol de les elits locals fou una 

dinàmica que generà un model de governança cultural, en el que el govern municipal va 

adquirir un protagonisme superior al que li otorgava el marc competencial, generant una 

estructura de consorci entre administracions per a la gestió de la majoria de grans 

equipaments i esdeveniments culturals amb  l’objectiu de facilitar la governança cultural, 

sent-ne un exemple l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) de l’any 1996 (Belando, 

Ulldemolins i Zarlenga, 2012).  

Els acadèmics Joaquim Rius-Ulldemolins i María Victoria Sánchez-Belando (2015) analitzen 

el desenvolupament del Model Barcelona de política cultural i distingeixen quatre etapes: 

sorgiment, desenvolupament, plenitut i crisi, il·lustrades a continuació: 
Figura 1. Eix cronològic de les etapes del Model Barcelona de política cultural 

Font: Elaboració pròpia a partir de les aportacions de Ulldemolins i Belando (2015) 

El marc temporal de l’última etapa identificada no finalitza en un any concret, sinó que al 

deixar una data oberta s’entén la previsió de la crisi més enllà del 2015, any que els autors 

realitzaren l’anàlisi. Al llarg dels últims anys, el sorgiment d’aproximacions que qüestionen 

l’efectivitat i democratització del Model Barcelona tal i com s’ha posat en pràctica permeten 

posar el focus en altres variables com ara la sostenibilitat i la participació.  
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3. Metodologia 

Presentació d’hipòtesis i operacionalització 

De la revisió crítica de la literatura se’n deriva la formulació de diferents hipòtesis: 

Hipòtesi 1: El Model Barcelona s’ha reconfigurat en un nou model híbrid: combina el model 

de les ciutats creatives amb la recent adopció del model de sostenibilitat, tot i que aquest últim 

en menor mesura.  

Aquesta primera hipòtesi podria explicar-se per la influència de les noves vindicacions 

globals en el Model Barcelona de política cultural, que han inclòs noves variables com ara la 

participació i la sostenibilitat al centre de la configuració societal (Blanco, 2009), implicant 

un canvi significatiu en la configuració de polítiques culturals.  

Hipòtesi 2: A partir de la posada en pràctica de lògiques i mecanismes de les anomenades 

ciutats creatives, en els últims anys s’han generat externalitats negatives com ara la 

gentrificació i la tematització urbana. 

La segona hipòtesi es justifica per la marcada lògica instrumental que estructura el període de 

reconstrucció democràtica, sent l’objectiu la promoció econòmica de la ciutat de Barcelona. 

Amb el pas del temps, les conseqüències del sorgiment de noves dinàmiques socials en les 

societats occidentals postmodernes ha posat en marxa processos que tenen grans implicacions 

per al conjunt de la ciutadania (Gotham, 2005).  

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 1. Operacionalització

HIPÒTESIS DADES

I: El Model Barcelona s’ha reconfigurat en un 
nou model híbrid: combina al model de les ciutats 
creatives amb la recent adopció del model de 
sostenibilitat, tot i que aquest últim en menor 
mesura. 

Metodologia qualitativa. Estudi de cas de 
programes, projectes i polítiques públiques 
culturals a Barcelona: Fòrum de la Cultura 2004, 
Agenda 21 de la Cultura 2004, Pla Estratègic del 
Sector Cultural Nous Accents 2006, Consell de la 
Cultura de Barcelona, Pla d’Actuació Municipal 
2016-2019 i Pla de Cultures 2016-2026. 

II: A partir de la posada en pràctica de lògiques i 
mecanismes de les anomenades ciutats creatives, 
en els últims anys s’han generat externalitats 
negatives com ara la gentrificació

Metodologia qualitativa: Estudi de cas del barri 
del Raval, anàlisi documental.



La present recerca requereix una simbiosi entre la teoria i la pràctica, ja que la configuració de 

la ciutat en una marca d’identitat pròpia com és el Model Barcelona l’ha convertit en un cas 

enigmàtic, essent el principal objecte d’estudi. 

L’objectiu principal de la metodologia és analitzar les característiques del Model Barcelona en 

política cultural i observar les externalitats sorgides de l’ús de la cultura a la ciutat, analitzant 

també el paper de la ciutadania.  

Marc temporal, mostra de l'estudi i dades 

Per tal de dur-ho a terme, s’ha delimitat el marc temporal d’anàlisi del 2004, moment 

significatiu en el canvi de paradigma del model de política cultural, fins a la formulació del 

Pla de Cultures 2016-2026, tot i que s’han tingut en compte els antecedents del Model 

Barcelona en política cultural. 

Respecte l’elecció de la mostra, s’ha adoptat un mostreig combinat o mixt, emprant 

estratègies combinades i que es caracteritza per la seva flexibilitat, triangulació d’informants i 

recerca de múltiples focus d’interès. Permet abordar aspectes contextuals, comprendre 

opinions de diferents professionals davant la mateixa qüestió i observar diferents realitats 

d’un mateix fenomen, adoptant un tarannà inductiu, teoritzant les dades empíriques generades 

i analitzades.  

Una primera fase de la recerca s’inicia amb la recollida de dades a partir de l’anàlisi 

documental, complementant-ho amb altres tècniques qualitatives com són l’estudi de cas i 

entrevistes. La informació utilitzada al llarg de l’anàlisi prové d’informes, assajos, memòries, 

pressupostos i documents elaborats per la pròpia administració, ja sigui l’Ajuntament de 

Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Cultura de 

l’Estat Espanyol. També s’han utilitzat aportacions acadèmiques de diversos autors i autores, 

resultant una bibliografia extensa, ja que manca la informació concreta entorn el camp 

d’estudi escollit. En els annexes es troba un llistat de la documentació utilitzada per a la 

revisió documental i els criteris d’inclusió d’aquests com a fonts d’informació. 

La combinació de tècniques qualitatives ha permès, en una segona fase, obtenir 

característiques concretes del Model Barcelona, seguint les hipòtesis formulades. En primer 

lloc, s’han estudiat les característiques del Model Barcelona a través de dimensions extretes 
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de les aportacions acadèmiques dels models de política cultural de ciutats creatives i 

sostenibilitat cultural descrits en el marc teòric. Per una banda, s’han identificat dimensions 

que siguin representatives de les característiques d’ambdós models de política cultural i per 

altra, que es puguin estudiar a través dels projectes, iniciatives i polítiques culturals dutes a 

terme a Barcelona, tot utilitzant experiències culturals de la ciutat.  

Taula 2. Dimensions formulades a partir dels models de política cultural existents 

Font: Elaboració pròpia a partir de les aportacions de Richard Florida (2009), Rish Lerner (2005) i 
Allen J. Scott (2000) respecte els models de ciutats creatives i sostenibilitat cultural. 

La tècnica emprada per analitzar la segona hipòtesi ha estat l’estudi de cas del Raval en el 

context actual, ja que és un barri on s’hi han destinat nombrosos esforços culturals a fi de 

revitalitzar l’espai, acompanyat de la posada en marxa del pla de regeneració urbana. Els 

antecedents d’aquestes actuacions es situen durant les etapes identificades per Ulldemolins i 

Belando (2015) de recuperació democràtica, desenvolupament preolímpic i potenciació del 

sector cultural, que al llarg dels anys han tingut l’objectiu de promoure econòmicament la 

ciutat i projectar-la internacionalment, tot i que amb l’inclusió del model de sostenibilitat 

cultural s’ha tingut en compte fer de la cultura quelcom sostenible i accessible. S’ha 

acompanyat l’estudi de cas de dades quantitatives del Departament d’Estadística i Difusió de 

Dades de l’Ajuntament de Barcelona, així com del Servei de dades obertes per tal d’aportar 

context i elements descriptius que donin suport a l’anàlisi qualitatiu.  

DIMENSIONS

Base de les polítiques culturals: finalitat de la cultura per a la societat

Nivell de priorització econòmica

Objectiu de les polítiques culturals

Administració de les polítiques culturals

Lògica perseguida
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Les entrevistes individuals permeten copsar la percepció i vivència de l’entrevistat o 

entrevistada sobre la participació en l’àmbit cultural. Les persones entrevistades son tècnics i 

professionals vinculats a nivell institucional i agents que hagin o tinguin un rol diferenciat en 

l’àmbit cultural. En primer lloc, des d’una dimensió local s’ha entrevistat a Jaume Muñoz 

Jofre, tècnic de gestió cultural a l’Ajuntament de Barcelona. També a Marga Julià, 

responsable del Programa d’estudis del Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC).  

Així doncs, les preguntes s’han elaborat segons el perfil tècnic de l’entrevistat i en el cas del 

Jaume Muñoz Jofre s’ha realitzat una entrevista semi-estructurada a través de via telefònica, 

gravant la conversa i transcrivint-la posteriorment. En la segona entrevista realitzada, a la 

Marga Julià, s’ha dut a terme una entrevista estructurada a partir d’un document previ amb 

preguntes concretes que es va fer arribar a través del mail i es va rebre la retroalimentació.  

El plantejament de les entrevistes s’ha basat sobre tres blocs temàtics: el Model Barcelona, 

l’equitat cultural i la generació d’externalitats. Aquests s’han plantejat a fi de donar suport a 

evidències resultants de la revisió documental i també extreure noves idees que puguin 

complementar i aportar punts de vista analítics i reflexius, ja que es tracta de persones 

coneixedores de l’Administració Pública i la realitat cultural de Barcelona.  
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4. Anàlisi. Desenvolupament de la recerca 

De la teoria a la pràctica: el model de les ciutats creatives i el model de sostenibilitat aplicat al 

cas concret de Barcelona 

A continuació s’han aplicat les característiques d’ambdós al cas de Barcelona a partir de cinc 

dimensions: 

Font: Elaboració pròpia a partir de les aportacions de Richard Florida (2009), Rish Lerner (2005) i 
Allen J. Scott (2000). 
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Taula 3. Resum de les característiques dels models de política cultural

CIUTATS CREATIVES SOSTENIBILITAT 
CULTURAL

DIMENSIONS

Configuració de les ciutats 
creatives com el paraigües de la 
classe creativa, la creativitat 
humana com a font de riquesa 
econòmica. Potenciar les “3T” del 
desenvolupament econòmic de 
Richard Florida: talent, tecnologia 
i tolerància.

C u l t u r a c o m a e i n a d e 
t r a n s f o r m a c i ó s o c i a l q u e 
persegueix l’equitat social, el 
r e s p e c t e m e d i a m b i e n t a l , 
l’economia responsable i la 
vitalitat cultural: centralitat del 
c a r à c t e r p a r t i c i p a t i u i 
l’empoderament comunitari.

Base de les polítiques culturals: 
finalitat de la cultura per a la 

societat

C o n s o l i d a c i ó d ’ a t m o s f e r e s 
multiculturals i multidimensionals 
per fomentar la capacitat creativa i 
a t raure invers ions en béns 
culturals i projectes lucratius. 

S’aboca per una ciutat sostenible 
que assegurin la disponibilitat, la 
utilització i la reutilització dels 
recursos, a més de crear un espai 
òptim que millori la qualitat de 
vida i faciliti el creixement 
e c o n ò m i c , a s s e g u r a n t l a 
prosperitat a generacions futures.

Objectius de les polítiques 
culturals

Instrumentalització de la cultura 
com a motor per a potenciar la 
imatge i el desenvolupament 
e c o n ò m i c d ’ u n a c i u t a t : 
importància de les industries 
creatives. 

Es basa en l’economia cultural. 
Q ü e s t i o n a l ’ e x p r e s s i ó 
economicista del model de les 
ciutats creatives, que tendeix a 
a f e c t a r n e g a t i v a m e n t a l a 
s o s t e n i b i l i t a t a m b i e n t a l , 
econòmica i l’equitat social com a 
bases per a la resiliència d’una 
comunitat.

Nivell de priorització econòmica

Participació del sector privat en els 
processos de gestió de polítiques 
culturals. 

Polítiques a llarg termini i 
importància de la dimensió local. 
Agencialització i foment de 
mecanismes de participació.

Administració de les polítiques 
culturals

P r o m o c i ó e c o n ò m i c a i 
posicionament de referència a 
nivell internacional. 

Interdependència entre recursos.
Lògica perseguida



Base de les polítiques culturals: finalitat de la cultura  

Com a premissa, un primer element clau en l’anàlisi és el càracter local i emprenedor que 

empren la ciutat: en el context del pas a l’economia fordista i de l’aparició dels paradigmes de 

la ciutat creativa (Landry i Bianchini, 1995) el marc local ha guanyat protagonisme i s’ha 

utiltizat en gran mesura l’ “estratègia emprenedora dels governs locals” o entrepreneurial turn 

(Harvey, 1989), que es basa en potenciar el desenvolupament econòmic per dur a terme la 

regeneració urbana sobre la base de grans projectes arquitectònics i esdeveniments 

(Ulldemolins i Belando, 2015). 

Des del sorgiment del Model Barcelona en política cultural l’any 1979 , l’estratègia 6

emprenedora dels governs locals ha estat la base de la configuració de les polítiques culturals, 

adquirint centralitat durant l’etapa de potenciació cultural entre 1994 i 2004, “que té com a eix 

central la consideració de la cultura com a motor del desenvolupament de la 

ciutat” (Ajuntament de Barcelona, 2006:8). Tanmateix, el Pla Estratègic del Sector Cultural de 

1999 es caracteritza per la voluntat de posicionar la cultura com element central i per 

l’instrumentalització d’aquesta envers el sector econòmic i tecnològic emergent.  

El punt d’inflexió va ser la celebració del Fòrum Internacional de la Cultura Barcelona 2004 , 7

signficant un canvi en la base de les polítiques culturals. Paradoxalment, el Fòrum es va 

presentar com un projecte orientat al “respecte de la diversitat, cultural, el desenvolupament 

sostenible i les condicions per la pau” (Ajuntament de Barcelona, 2004: 3), malgrat l’informe 

10/2014 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya en relació al Consorci Organitzador del 

Fòrum va concloure la falta de planificació de les necessitats reals i l’incompliment de la 

normativa de contractació pública, suposant el distanciament dels principis que incentivaren 

el projecte al resultat final (Sindicatura de Comptes de Catalunya, 2014). El resultat de 

l’esdeveniment denotà el tarannà economicista i el centralisme de la cultura com a 

reportadora de benefici, sobretot de cara al món acadèmic i organitzacions del món local.  

 Ulldemolins i Sánchez-Belando (2015) classifiquen el Model Barcelona de política cultural en 4 etapes: 6

recuperació democràtica (1979-1986), desenvolupament preolímpic (1986-1994), potenciació del sector cultural 
(1994-2004) i crisi del Model (2005 - ). La primera etapa s’ubica una vegada finalitzada el període dictatorial 
fins l’any en que es va aprovar la candidatura de Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics del 1992. Durant 
aquest període, el govern local va prendre la iniciativa de recuperar el patrimoni cultural heretat.

 Esdeveniment celebrat l’any 2004 centrat en la “trobada de diferents cultures i formes de veure i viure el 7

món” (Ajuntament de Barcelona, 2004: 3). La preparació de l’esdeveniment es centrà per una banda, en la 
regeneració urbanística dels barris propers a l’ubicació i, per altra, en la construcció d’infraestructures i 
equipaments com ara La Plaça, l’Edifici Fòrum, el Centre de Convencions i el Port Esportiu sota un pressupost 
de 2.190 milions d’euros a través de finançament mixt (Ajuntament de Barcelona, 2004). 
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Com a resposta institucional al balanç negatiu del projecte, la base de la política cultural es va 

veure influenciada pels principis del document Agenda 21 de la Cultura aprovat l’any 2004 

que entén la cultura com un bé comú de la humanitat fruit de la contribució col·lectiva de tots 

els pobles, garant de drets culturals basats en la diversitat i llibertat (CGLU, 2004). Una 

vegada establert el precedent, es desenvoluparen documents com ara el Pla Estratègic del 

Sector Cultural “Nous Accents” l’any 2006 i el Pla de Cultures de Barcelona 2016-2016 

enmarcat en el Pla d’Actuació Municipal 2016-2019. També l’any 2007 s’incorporà un nou 

organisme a l’entrallat cultural: el Consell de la Cultura de Barcelona. Marga Julià, 

responsable del programa d’estudis del Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la 

Diputació de Barcelona, fa referència al rol de la cultura actual a través del canvi de discurs 

“cap a paràmetres més vinculats a la transformació social, i em fa l’efecte que la política real 

té elements de totes dues tendències: es manté una part important de tot allò que s’havia anat 

construint, tot introduint accions més vinculades al teixit cultural de la ciutat amb la mirada 

posada en les desigualtats”. 

Figura 2. Línia temporal de l’evolució del model de polítiques culturals a Barcelona 

Font: Elaboració pròpia a partir de les aportacions d’Ulldemolins i Belando (2015).  
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Objectius de les polítiques culturals  

En aquest canvi en la base de les polítiques culturals, l’Agenda 21 de la Cultura  és el primer 8

document marc amb vocació internacional que aposta per establir les bases del compromís de 

les ciutats i els governs locals pel desenvolupament cultural, compromesos amb els drets 

humans, la diversitat cultural, la sostenibilitat, la democràcia participativa i la generació de 

condicions per a la pau (CGLU, 2004). 

Els Articles 12, 20, 30, 40 i 41 recullen la relació de la cultura i l’economia basant-se en l’ús 

d’aquesta com a reportadora de benefici, tal i com esmenta l’Art. 30, potenciant “el paper 

estratègic les indústries culturals i els mitjans de comunicació locals, per la seva contribució a 

la identitat local, la continuïtat creativa i la creació d’ocupació” (CGLU, 2004).  

L’Agenda 21 inclou els principis que contempla el model de sostenibilitat cultural, promovent 

valors conceptuals que contribueixin als processos de transformació social, valors intrínsecs 

que informen valors institucionals i posen límits als valors instrumentals (CGLU, 2004). 

Davant aquesta nova línia estratègica, es pot considerar que el panorama de polítiques 

culturals va començar a caminar cap a un període transitori, desplaçant el model de ciutats 

creatives al de sostenibilitat cultural.  

Figura 3. El pas del model de ciutats creatives a sostenibilitat cultural 

Font: Elaboració pròpia a partir de les aportacions d’ Ulldemolins i Belando (2015). 

 veure http://www.agenda21culture.net/es 8

L’Agenda 21 de la Cultura fou aprovada el 8 de maig del 2004 a Barcelona, pel IV Fòrum d’Autoritats Locals 
per a la Inclusió Social de Porto Alegre, en el marc del Fòrum Universal de les Cultures - Barcelona 2004. 
L’organització mundial Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) va assumir un paper coordinador del procés 
posterior a la seva aprovació. 
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Nivell de priorització econòmica 

En el cas de Barcelona, s’han utiltizat grans infraestructures culturals per a la regeneració 

urbana i la creació de noves centralitats ciutadanes. Scott (2000) teoritza sobre l’economia 

cultural de les ciutats, ja que “han mostrat una capacitat manifesta tant per a generar cultura 

en forma d’art, idees i estils de vida, com per a produïr alts nivells d’innovació i creixement 

econòmic” (Scott, 2000: 14).  

Un primer exemple d’aquets principis impulsors del Model Barcelona en política cultural són 

el paper dels equipaments culturals: de ser una peça fonamental per al desenvolupament dels 

objectius culturals, sobretot durant l’última etapa amb la construcció del Teatre Nacional de 

Catalunya (1997), Auditori de Barcelona (1990) Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

(1995) i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (1994), a allunyar-se d’aquesta 

tendència per centrar-se en conceptes com “consolidar, connectar, compartir, democratitzar, 

impulsar l’autonomia, la transparència i la gestió ètica”, sense contruir-ne de nous 

(Ajuntament de Barcelona, 2016:2).  

Un segon exemple del rol de la cultura en l’economia són els clústers culturals: conjunt 

d’empreses i organitzacions, tant privades com públiques, que mantenen vincles econòmics a 

fi de generar activitat i major valor cultural (Zarlenga, 2013). Aquest és un dels sectors que 

constitueixen el món de les indústries creatives. A Barcelona, les empreses culturals i 

creatives van generar l’any 2015 més de dos mil milions d’euros. Aquest valor suposa un 

3,1% del VAB i el 56,2% del sector cultural de Catalunya (Ajuntament de Barcelona, 2019).  

La pràctica de la clusterització cultural s’estén a Montjuïc, el Raval, Consell de Cent i 

Projecte 22@ al Districte de Poblenou. Tots quatre adquireixen diferents dimensions segons 

les interaccions socials. El Raval s’identifica amb la dimensió comunitària, on les interaccions 

socials es fonamenten en les relacions personals que s’hi construeixen, basades en la 

col·laboració per a teixir xarxes de comunitats artístiques al barri (Zarlenga, Ulldemolins i 

Morató, 2013).  

L’estratègia del desenvolupament dels clústers culturals xoca frontalment amb la participació 

local barrial, fomentant la mercantilització de la ciutat. Entre els elements consituents del 

clúster es concreten línies que tenen en compte “generar relacions sectorials amb tota mena 

d’entorns empresarials (…) financers”, “desenvolupar un programa estable (…) 

esdeveniments econòmics i concursos d’idees per a la captació d’inversors” o “desenvolupar 
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una estratègia de promoció (…) i internacionalització” (Ajuntament de Barcelona, 2019:16). 

Així doncs, el nivell de promoció econòmica s’identifica amb el model de ciutats creatives, 

creant una marca urbana enfocada a instrumentalitzar la cultura com a motor potenciador de 

la imatge i el desenvolupament econòmic.  

Administració de les polítiques culturals  

El model de política cultural configurat a nivell històric defineix un context institucional que 

ha marcat una pauta de relació entre el sector cultural, les institucions culturals i les 

administracions públiques i, per tant, l’aproximació al sector públic o el privat (Zimmer i 

Toepler, 1999 apud Ulldemolins, 2014). A Barcelona, segons el treball d’Ulldemolins, Morató 

i Illa (2012), el sector públic es troba present en totes les grans institucions culturals i, en 

global, el percentatge de finançament és majoritàriament públic (en un 65%). No obstant, 

exceptuant una minoria d’institucions exclusivament públiques, la tendència és la 

caracterització d’aquestes com a model híbrid, models en què el govern local té un rol més 

actiu, alterant les relacions tradicionals entre l’esfera cultural i política al introduïr la 

necessitat de demostrar l’impacte positiu de despesa pública en cultura (Gattinger i Saint 

Pierre, 2008 apud Ulldemolins, 2014).  

Sota el paraigües de la Nova Gestió Pública, la política cultural s’organitza en forma 

d’agència de les organitzacions culturals finançades públicament per a aconseguir una 

administració pública eficaç i eficient. El principal cas d’agencialització de la política cultural 

és l’Institut de Cultura de Barcelona creat l’any 1996, que l’any 2019 va gestionar un 59’37% 

de la partida pressupostaria municipal en cultura: un total de 89.050.567€ dels 149.986.908€ 

totals (Ajuntament de Barcelona, 2019). S’encarrega de la gestió dels equipaments i serveis 

culturals municipals, a més de promoure i facilitar l’emergència i consolidació de les 

múltiples plataformes i projectes culturals d’iniciativa privada a la ciutat. 

L’estratègia emprenedora dels governs locals per a les polítiques culturals tracta d’implicar al 

sector privat i a les administracions regionals i nacionals per tal de desenvolupar projectes que 

no es poden abordar a nivell local. D’aquesta manera, sovint l’articulació d’aquestes 

polítiques culturals s’allunyen de la ciutadania i depenen del calendari polític que ocupa 

l’àmbit cultural, assistint llavors “a una instrumentalització de la cultura que fa que els 

objectius (…) se cenyeixin a un mandat de quatre anys” (Consell de la Cultura de Barcelona, 

2018:4). Així doncs, el deslligament del calendari cultural permet interrompre les polítiques 
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culturals formulades amb lògica de curt termini per a formular-les a llarg termini. Malgrat 

preveure la reversió d’aquestes pràctiques recollides en els principis rectors del Consell de la 

Cultura de Barcelona i el Pla de Cultures de Barcelona 2016-2026, es manté el caràcter 

agencialitzat, recollint “accions que reuneixin persones de l’àmbit públic, cívic i privat en un 

projecte cultural conjunt” (Ajuntament de Barcelona, 2016:4) que ajudi a democratitzar la 

cultura. Per fer-ho, una de les mesures que contempla el Pla és l’elecció dels càrrecs directius 

per concurs públic (Ajuntament de Barcelona, 2016). Seguint aquesta línia, l’entrevistat 

Jaume Muñoz posa de manifest el caràcter de “la cultura com a eix de vertabració social i de 

reconstrucció democràtica de la ciutat, idea subjacent en el disseny de les polítiques 

culturals”, en el qual l’objectiu de les institucions és impulsar la col·laboració públicoprivada 

per tal que “el teixit de la ciutat camini”. Evidencia el paper de l’ICUB com “un dels grans 

pulmons de Barcelona a nivell cultural” alhora de ser el principal agent cultural de la ciutat, 

tot i haver-hi diferents iniciatives privades que són les que ajuden “a fer el cicle virtuós” i 

allunyant-se de ser “simplement un sector subvencionat i clientelar”, sinó que a través de “la 

col·laboració publicoprivada la ciutat creix i aconsegueix un prestigi internacional més que 

notable”.  

Lògica perseguida: la planificació estratègica del sector cultural 

Les primeres etapes del Model Barcelona en política cultural han seguit una lògica utilitària, 

sobrexposant la promoció econòmica i la projecció internacional. Així doncs, s’ha destacat 

una visió estrictament instrumental, vinculant la cultura a dinàmiques del desenvolupament 

econòmic i al branding (Subirats, 2018 apud Ulldemolins, 2014).  

L’Article 49 de l’Agenda 21 de la Cultura contempla l’elaboració d’una proposta de sistema 

d’indicadors culturals abans de l’any 2006, recomanació que culmina amb l’elaboració del Pla 

Estratègic del Sector Cultural “Nous Accents 2006”. Aquest Pla és el resultat de la revisió 

interna del Pla Estratègic del 1999 , base que es va utilitzar per elaborar un diagnòstic de la 9

situació cultural. El punt de partida de Nous Accents 2006 fou el balanç positiu de l’anterior 

Pla, havent aconseguit els objectius proposats. Malgrat la presentació, l’objectiu d’aquest és 

 Iniciativa de l’Institut de Cultura de Barcelona, que en la seva memòria de Fundació (1996) plantejava la 9

possibilitat d’impulsar i promoure la redacció del Pla davant les transformacions de la ciutat en un context de 
globalització. Aquest va fixar el marc d’actuació temporal en la primera dècada del segle XX. Així doncs, les 
actuacions es contemplaven fins l’any 2010, tot i que el canvi de context cultural i les demandes de l’Agenda 21 
van incentivar a adaptar un nou Pla  (Nous Accents 2006) abans del termini previst. 
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“la cultura com a argument, la cultura com a finalitat i no sols com a mitjà (…) és hora de 

posar la cultura com a finalitat de les polítiques culturals” (ICUB, 2006:7). Aquesta 

formulació suposa evitar l’excessiva instrumentalització de la cultura i evidencia el canvi de 

paradigma de les polítiques culturals, suposant el distanciament del model de ciutats creatives 

i l’inclusió del discurs del model de sostenibilitat cultural a partir de tres objectius generals: 

“generar totes les condicions per facilitar i esperonar la creació a Barcelona; suport a la 

producció; i, suport a la difusió” (ICUB, 2006:5).  

L’estructura organitzativa per implantar el Pla va ser la constitució del Consell de la Cultura 

de Barcelona , creat l’any 2007. L’objectiu principal de l’organisme és impulsar el Pla 10

Estratègic del Sector Cultural, assumint-ne el lideratge en el procés d’implantació dels 

programes estructurants del Pla i constituïnt “un òrgan de participació, de relació, de debat, de 

coordinació, d’avaluació i de seguiment” (ICUB, 2006: 87). Configura l’organisme rector dels 

principis de sostenibilitat cultural, ja que vetlla per a la presència d’igualtat de gènere, 

desenvolupament econòmic, justícia social i responsabilitat medioambiental en la 

configuració de polítiques culturals. 

Creat en el marc de la normativa de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, es 

troba subjecte a les previsions del Consell Nacional de la Cultura i les Arts  (CONCA) sobre 11

consells de cultura locals. La creació d’un òrgan garant de neutralitat va suposar un pas 

endavant en la creació de mecanismes de participació, ja que el Consell cumpleix funcions 

executives en relació a participar en la destinació de les subvencions d’àmbit cultural 

(Reglament 27 de Juny del 2008, Art. 2.4). Tot i aquesta voluntat democratitzadora, és de 

caràcter consultiu, els documents elaborats no són vinculats a la presa de decisions i la 

composició segueix l’estratègia emprenedora tradicional, sense comptar amb una participació 

social més àmplia .  12

 Fruit de l’Article 19 de l’Agenda 21 en el que es preveu “implementar els instruments adequats per garantir la 10

participació democràtica dels ciutadans en la formulació, l’exercici i l’avaluació de les polítiques púbiques de 
cultura” (CGLU, 2004). 

 El CONCA és un organisme públic creat l’any 2009 que té la missió de vetllar pel desenvolupament de 11

l’activitat cultural i artística a Catalunya, assessorar el Govern en el conjunt de la política cultural, i organitzar i 
avaluar la política de suport i de promoció de la creació artística. 

 El Pla Nous Accents 2006 concreta la composició del Consell en: membres col·lectius (associacions, gremis, 12

col·legis professionals, etc), membres institucionals i membres individuals (personalismes rellevants del món 
social i econòmic). 
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Al setembre del 2001 el Comitè EuroCities aprovava un document en el que s’apostava per la 

cultura com a motor de la renovació urbana de les ciutats europees, afirmant que la “cultura 

vol dir ciutat i ciutat vol dir cultura” (EuroCities, 2001 apud Nofre, 2007:6). Aquest lema 

recull l’estratègia emprenedora dels governs locals i segueix la lògica instrumental del model 

ciutats creatives. L’entrevistada Marga Julià, responsable del programa d’estudis del Centre 

d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona, esmenta la 

transformació del Model Barcelona identificant diverses raons: “d’una banda, perquè la 

massificació turística i la gentrificació en alguns dels territoris nuclears per aquest model 

obliguen a repensar-lo. També, per l’arribada d’un equip de govern amb una perspectiva més 

orientada cap a una cultura de base i descentralitzada, i amb ganes de marcar diferències en 

termes de política cultural amb els governs que l’han precedit”.  

És més, el canvi de paradigma s’evidencia en el document Cap a un canvi de model: cultures 

de Barcelona (ICUB, 2016), elaborat a partir del Pla d’Actuació Municipal 2016-2019  en 13

l’àmbit de cultura. En aquest, s’utilitza el lema “la cultura de ciutat és la cultura dels barris i la 

cultura dels barris és la cultura de la ciutat” (ICUB, 2016:5), centrant-se en la desigualtat i la 

sostenibilitat com a eixos de treball, entenent la cultura “com a dret, com a bé comú” (ICUB, 

2016:1) i apostant per un canvi de paradigma en la configuració de les polítiques culturals que 

promoguin una cultura de proximitat i es tingui en compte per una banda, la valorització de la 

cultura dels barris i ciutats i, per altra, es garanteixi “l’accés del conjunt de la ciutadania als 

béns, produccions, processos i expressions culturals que despleguen el conjunt d’equipaments 

i entitats de la ciutat” (ICUB, 2016:1).  

El catorzè punt dels àmbits de treball és el Pla de Cultures 2016-2026, eina que es centra en el 

codisseny de les polítiques públiques en l’àmbit de la cultura mitjançant processos 

participatius, permetent una mirada a llarg termini de les polítiques culturals. Al llarg dels 

últims anys, les polítiques culturals mostren un distanciament envers el model de ciutats 

creatives. En el cas de Barcelona, destaca el projecte de l’ICUB i l’investigador de polítiques 

públiques Nicolás Barbieri (2020), “Enquesta de participació i necessitats culturals de 

Barcelona” i el document “Cultura i desigualtat a Barcelona” elaborat pel Grup de Treball 

 En la síntesi estratègica del PAM 2016-2019 estableix “elaborar el pla que haurà de guiar el desplegament de 13

les polítiques culturals a curt, mitjà i llarg termini. Aquest pla inclourà objectius, accions i pressupost destinat al 
seu desenvolupament i abordarà reptes com la relació entre cultura i educació, les polítiques de nova 
institucionalitat, la precarietat laboral o les noves línies en matèria d’ajuts” (Ajuntament de Barcelona, 2017:23). 
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amb el mateix nom (2019). Aquest canvi en la lògica del model pot ser degut la crisi del propi 

Model Barcelona en política cultural, que culmina amb la celebració del Fòrum l’any 2004 i 

obre les portes a un període d’interregne .  14

En aquest nou escenari, l’entrevistada Marga Julià argumenta des d’una perspectiva molt 

interessant la direcció d’aquest canvi: “jo tinc la impressió que la política cultural es troba 

permanentment en l’època de la instrumentalització, i que el que canvia són els propòsits 

d’aquesta instrumentalització. Dit de manera molt directa, en certa manera hem anat passant 

de la cultura per a la cohesió o la transformació social a la cultura per al desenvolupament 

econòmic, i darrerament a la cultura per a la sostenibilitat i —paral·lelament— a la cultura per 

a la salut. Malgrat que la cultura té o pot tenir efectes evidents tant en la cohesió social com el 

desenvolupament econòmic, la sostenibilitat o la salut, penso que els objectius de la política 

cultural no haurien de ser extrínsecs, sinó que s’haurien de centrar en garantir els drets 

culturals de totes les persones, i al mateix temps teixir xarxes amb els altres sectors de la 

societat per evitar que es generi una bombolla cultural aïllada de la resta. Al meu parer, la 

manera d’avançar cap a l’objectiu cada vegada més urgent de la sostenibilitat de la vida 

humana al planeta és identificar quines són les causes dels desequilibris actuals i actuar per 

eliminar-los de manera coordinada, col·laborativa i no jeràrquica, sense posar uns sectors al 

servei dels altres. És a dir, sense instrumentalitzacions”. Per altra banda, l’entrevistat Jaume 

Muñoz fa referència a l’influència del canvi de color de l’alcaldia amb l’entrada d’una nova 

formació com ho va ser Barcelona en Comú per a les polítiques culturals. En aquest sentit, el 

Model Barcelona s’adapta “a la línia discursiva dels comuns d’un apropament de la població a 

les institucions, però si es mira en detall es veu que el que es proposa és la revisió d’un model 

ja vigent”. 

 Concepte desenvolupat pel sociòleg Zygmund Bauman, el qual defineix l’època actual com una era de canvi i 14

moviment constant, en la que l’home es troba orfe de referències consistents i els conceptes resulten més 
insestables que mai i, per tant, ens trobem en un nou camí d’integració social i cultural. 
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Taula 4. Resum de les característiques del Model Barcelona en política cultural 

Font: Elaboració pròpia (*sc:sostenibilitat cultural/cc:ciutats creatives) 

Les externalitats generades amb el desenvolupament de polítiques culturals a Barcelona 

Les ciutats mostren “identitats individuals ben desenvolupades” que, en el cas de Barcelona, 

és l’exemple òptim d’una marca urbana (Scott, 2000:9). Malgrat identificar el context cultural 

actual en un període transitori del model de ciutats creatives al de sostenibilitat cultural, la 

interiorització de l’estratègia emprenedora dels governs locals al llarg dels darrers anys a 

Barcelona ha propiciat l’aflorament de diferents fenòmens socials. S’ha escollit l’estudi de cas 

DIMENSIONS MODEL BARCELONA EN POLÍTICA CULTURAL

Base de les polítiques culturals: 
finalitat de la cultura per a la 
societat

Cultura com a bé comú, com a dret.  

= sc

Objectius de les polítiques culturals

Cultura com a bé comú, cultura de proximitat, valor de la 
cultura dels barris i ciutat i garantir l’accés als béns culturals 
del conjunt de la població: desigualtat i sostenibilitat com a 
eixos de treball. 

= sc

Nivell de priorització econòmica

Ús de la cultura per a la regeneració urbana a partir de grans 
esdeveniments i equipaments culturals; promoció de les 
indústries creatives i la clusterització cultural; adopció de 
principis que contemplen la sostenibilitat ambiental, 
mecanismes participatius i l’equitat social.  

= cc/sc

Administració de les polítiques 
culturals

Rol de les elits locals en el finançament; agencialització de 
la política cultural a organismes públics amb naturalesa 
d’empresa pública local que interactuen amb el sector privat; 
manteniment de l’organització administrativa incloent la 
voluntat de polítiques a llarg termini (influència de nous 
paradigmes de gestió NGP). 

= cc/sc

Lògica perseguida

Cultura com a finalitat de les polítiques culturals, donar 
suport a la producció, difusió i facilitar la creació (cultura de 
proximitat); utilització de la marca Barcelona. 

= cc/sc
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del Raval com a barri en el que el rol de la cultura ha estat rellevant i visible per a la 

regeneració del nucli urbà, referint-se amb certa recurrència com a barri cultural o artístic .  15

Potenciar el desenvolupament econòmic urbà a través del rol de la cultura a la societat pot 

derivar a “l’aparició de certes resistències socials i culturals als processos de transformació 

urbana” (Nofre, 2007:6). En el cas de Barcelona, l’ús de la cultura en la regeneració urbana 

del barri del Raval ha derivat a una arma de doble fulla: per una banda, la transformació 

detonada per la política cultural ha servit per a revitalitzar el centre i el retorn tant de capital 

com de nous habitants alhora que ha ofert nous serveis culturals al conjunt de la ciutat 

(Subirats i Ulldemolins, 2008). Per altra, la vida d’aquelles persones residents al barri de 

manera generacional s’ha vist afectada per l’altra cara de la moneda: el mercat. Arrel de la 

situació urbanística del Raval  als 80, als anys 90 s’implusà el Pla Especial de Reforma 16

Integral del Raval (PERI) , destacant la construcció de nous equipaments culturals com ara el 17

Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) , el Centre de Cultura Contemporània 18

de Barcelona (CCCB), la Filmoteca de Catalunya, el Centre d’Estudis i Recursos Culturals 

(CERC) i la facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB). Tot i que 

alguns autors han defensat la pervivència del teixit social i tradicional del barri (Ulldemolins, 

2008), l’ús de la cultura en la regeneració urbana a través d’equipaments culturals com a 

factor de cohesió urbana i social han derivat a evidenciar fenòmens menystinguts en la 

previsió, com és el cas de la gentrificació (Degen i García, 2012).  

 Concepte recurrent en la literatura acadèmica, el qual Rius-Ulldemolins (2008) descriu a partir de sis 15

dimensions: poseeix un patrimoni simbòlic-arquitectònic que és activat culturalment; espai on concentra 
creadors, intermediaris o institucions culturals; forma part d’un món cultural metropolità i representa un sub-
segment en aquesta dinàmica i estructura urbana, social i simbòlica; utilització de l’espai urbà com a escenari de 
creació; aquesta representació simbòlica de l’espai cristalitza en la formació d’una etiqueta d’estil i en la 
projecció a nivell extra-local; el barri artístic és objectiu específic de la política cultural urbana i hi repercuteixen 
les transformacions. 

 El nom del barri és una recuperació del nom medieval Rawal, que es tradueix com “fora de les muralles” i es 16

començà a utilitzar durant els anys 70 per evitar utilitzar noms estigmatitzats com ara “barri xinès, el xinès, 
districte V”. Aquestes denominacions s’associaven “a la marginalitat, prostitució o drogadicció” (Ulldemolins, 
2008:187). En aquell moment, el Raval es caracteritzava per un ambient conflictiu, amb dèficit d’espai públic, 
infradotació d’equipaments i infraestructures. 

 Aprovat a partir de l’acord entre l’Associació de Veïns del Raval i l’Ajuntament de Barcelona, que es centrava 17

principalmet en: reajustament dels usos del sòl, proveïr de nous habitatges públics i equipaments, rehabilitació 
del teixit urbà (Subirats i Ulldemolins, 2008).

 Disseny a càrrec de l’arquitecte nord-americà Richard Meier a fi de reforçar la projecció internacional de 18

Barcelona. 
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El concepte de gentrificació utilitzat en l’anàlisi es troba lligat a l’ús de la cultura i fa 

referència la nova dimensió urbana que adquireix el fenomen a partir dels 2000, que 

intercepta el turisme i es centra en la “transformació d’un barri de clases mitjanes cap a un 

enclavament relativament opulent i exclusiu marcat per la proliferació de llocs 

d’entreteniment corporatius i turístics” (Gotham, 2005: 1099).   

L’estratègia emprenadora local reforça el fenomen de la gentrificació: l’arribada de nous 

consumidors en àrees gentrificades intensifica els usos del sòl i augmenta el valor 

immobiliari, tan residencial com comercial, accentuant encara més l’expulsió de persones 

amb menor poder adquisitiu (Cócola-Gant, 2018 apud Arias, 2018). Sharon Zukin (1987) 

gesta la relació entre la cultura i la propietat immobiliària, posant de manifest les creixents 

contradiccions entre el discurs d’atorgament de poders a la cultura, en el que es considera als 

artistes i la multiculturalitat catalitzadors de vibrants centres urbans, i el discurs d’una 

economia urbana gestionada per elits d’acord amb els interessos d’especuladors immobiliaris 

i d’inversors corporatius. La sociòloga defineix el moviment d’artistes com “la força 

expedicionària” que contribueix a la gentrificació (García, 2008).  

L’estudi “El Barri Xino com a última frontera: l’increment del preu del lloguer d’habitatges al 

Raval de Barcelona i la gentrificació” de l’any 2017 a càrrec de l’Oficina d’Habitatge de la 

Diputació de Barcelona mostra les problemàtiques de l’habitatge al barri, concretament “una 

correlació directa entre existència de bosses d’habitatge degradat, inversió petita i mitjana i 

ràpida modificació del teixit social des de residents de llarg termini a temporals” (Diputació 

de Barcelona, 2017:30).   

Per últim, l’influència del rol de la cultura en el fenomen urbà de la gentrificació es pot 

observar a través de les etapes del Model Barcelona en política cultural, tal com s’il·lustra a 

continuació:  

Taula 5. Evolució social del Districte de Ciutat Vella en relació a les etapes del MB en política cultural 

ETAPES Any Població total
Població 

estrangera

Índex de 
capacitat 

econòmica 
familiar 

(Barcelona=100)

Regeneració 
democràtica: 
1979-1986

1979 153.683 1,75% 48,5
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(*) No s’han trobat dades respecte l’any 2004 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’estudi de la Diputació de Barcelona (2017) i l’Ajuntament de 
Barcelona (2019). 

La creixent presència d’una classe cosmopolita que aglutina persones amb una renda més alta 

al Raval (veure Índex de capacitat econòmica familiar i població estrangera) ajuda a pensar 

que la tipologia d’equipaments ha participat en el creixent atractiu del barri al llarg dels últims 

anys i, en conseqüència, ha contribuït també a la pujada de preus que han pogut tenir efectes 

d’expulsió indirecta de la població amb rendes mes baixes (Subirats i Ulldemolins, 2008). A 

partir del 2006 comença a ser notori la presència de població estrangera: inicialment 

pakistanesos (+32,8% entre 2010 i 2012) i bengalesos (+34,3%). Entre el 2012 i 2015 els 

preus al  van pujar un 21.2%, coincidint amb una onada de presència de població 

estrangera europea, majoritàriament britànics (+32,3%), russos (+36,3%), suecs (+25,7%) i 

italians (+20,4%) i al 2015 el 10,5% de l’oferta de Airbnb era al Raval (Diputació de 

Barcelona, 2017). L’augment de presència de població estrangera apunta a l’efecte que ha 

tingut la projecció internacional sobre l’explotació de l’imatge de barris com el Raval. No 

només a nivell internacional, sinó que les dades sobre la taxa de migració interna mostren 

com el Raval és un barri que en els darrers anys ha registrat empadronaments provinents 

d’altres zones de la ciutat. L’any 2018, el percentatge d’entrada va ser del 12,77% 

(127.694470477976 taxa per mil habitants), mentre que el percentatge de sortida va ser del 

10,04% (100.451563431882 taxa per mil habitants). Així doncs, hi ha hagut un augment 

demogràfic del 2,7% segons les dades provistes pel servei de dades obertes de l’Ajuntament 

de Barcelona (2018).  

Desenvolupament 
preolímpic: 
1986-1994

1990 90.612 5,7% 62,7

Potenciació del 
Sector Cultural: 
1994-2004

2004 107.605 37,6% (*)

I Període 
transitori: 
(2005 - 2016 ) 

2015 100.227 50,1% 85,5

II Període 
transitori: 
(2016 - ) 

2017 102.250 45,1% 84,3

m2
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El cas d’estudi concret resulta paradigmàtic, ja que era un barri degradat i la regeneració 

urbana va fer aparèixer un décalage entre barri i comunitat. En aquest sentit, la priorització 

econòmica de l’ús de la cultura per a atraure capital favoreix els interessos d’una població en 

concret, en detriment d’un altre segment de població (Ulldemolins, 2013), evidenciant 

desigualtats condicionades per la classe social, el territori, el nivell d’estudis, el gènere o 

l’edat (Barbieri et al. 2019). 

Si bé el Raval és un dels exemples per excel·lència de la gentrificació al Districte de Ciutat 

Vella, a continuació es farà referència a dos altres casos comparatius que presenten similituds 

contextuals o estratègiques.  

En primer lloc, el Poblenou respon, amb matisos, al clàssic model de gentrificació  definit 19

per Ruth Glass (1964), en el que el barri ha esdevingut un foc d’irradiació i atracció. En 

aquest cas, l’útilització de la cultura ha minvat en les noves tecnologies i les fàbriques de 

creació, més que en la construcció de grans equipaments municipals. El Projecte 22@ del 

barri del Poblenou es caracteritza per estar orientat al mercat, espai on les interaccions socials 

s’orienten en la lògica associativa i utilitarista característica de les transaccions econòmiques 

(Muntaner, 2007). El districte 22@ s’ha convertit en una àrea territorial especialment densa 

en matèria industrial creativa i en el mateix context territorial, l’Ajuntament i la Generalitat 

“hi ha ubicat equipaments culturals de simobologia nacional com ara l’Auditori, el TNC i el 

DHUB” (Ajuntament de Barcelona, 2019:15). Així doncs, segons dades estadístiques de 

l’Ajuntament de Barcelona en relació al preu d’oferta dels habitatges de segona mà l’any 

2018, la mitjana del preu d’oferta per  d’un habitatge al barri del Poblenou i en general el 

Districte de Sant Martí oscil·la dels 4.583€/  als 6.892€/  (Ajuntament de Barcelona, 

2019). A mode de comparació, les primeres dades que s’han trobat corresponen a l’any 2013 i 

la mitjana del preu oscil·lava entre els 3.446 €/  i els 4.722€/  (Ajuntament de Barcelona, 

2019). La influència de grans esdeveniments com els Jocs Olímpics del 1992 primer i 

l’arribada dels clústers culturals amb el 22@ després han posat el barri en el punt de mira de 

les noves empreses tecnològiques i dels fons d’inversió, el que ha canviat les relacions 

socials, les pautes d’ús de l’espai i el consum del barri. Així doncs, aquest segon cas 

m2

m2 m2

m2 m2

 La sociòloga es refereix  a l’arribada de població amb un elevat nivell econòmic i educatiu des de fora de la 19

ciutat cap als barris cèntrics de Londres: “One by one, many of the working class quarters of London have been 
invaded by the middle classes – upper and lower (…) Once this process of ‘gentrification’ starts in a district it 
goes on rapidly until all or most of the original working class occupiers are displaced and the whole social 
character of the district is changed” (Glass, 1964:22)
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comparatiu exemplifica el model de creixement econòmic vinculat a la competència i 

promoció de les ciutats. Aquesta transformació aboca a processos de segregació i 

desplaçament que canvia la fisonomia del barri i susbtitueix la població local per població de 

productors culturals i turistes.  

La segona situació comparativa fa referència a Ciutat Meridiana al districte de Nou Barris, 

barri que parteix de condicions socioeconòmiques similars a les del Raval abans d’iniciar el 

procés de transformació urbana, malgrat no haver estat exposat a una política similar. Aquest 

barri presenta signes de depravació social i espaial, ja que és una zona amb un dels ingressos 

per càpita més baixos, i concentra la major taxa de desnonamens de la ciutat (Blanco i León, 

2017).  

L’índex de renda de la població l’any 2017 era de 38,6 (Barcelona=100), indicador similar a 

la situació del Raval als anys 80 (Ajuntament de Barcelona, 2019). La comparativa contextual 

entre el Raval i Ciutat Meriadana aboca a reflexionar sobre els avantatges i inconvenients 

d’utilitzar la cultura com a instrument estratègic. Ambdós barris concentren altes taxes de 

migració (l’any 2011 la taxa de migració era del 47.9% al Raval i del 40% a Ciutat 

Meridiana), malgrat haver-hi diferències territorials que acompanyen a pensar la posició 

geoestratègica del Raval —trobant-se al cor de la ciutat sent el centre històric— i els severs 

esforços per a canviar dinàmiques (Blanco i León, 2017). Mentre que el paper de la cultura al 

Raval ha estat una eina que ha permès per una banda, canviar la percepció del barri tot 

incorporant equipaments culturals i per altra, atraure la bombolla immobilitària i turística, la 

cultura per Ciutat Meriadiana ha estat un motiu de lluita veïnal i horitzontal per a gaudir dels 

serveis culturals bàsics, quedant un barri amagat rere les muntanyes de Collserola a ulls 

públics i sent el resultat del fenomen d’èxode rural davant el període d’expansió industrial 

dels anys 60 (Blanco i León, 2017).  
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5. Conclusions 

Barcelona, una ciutat que fonamenta la seva imatge com a ciutat acollidora, cosmopolita i 

emprenedora, és al mateix temps una ciutat que ha sobreposat la marca urbana a les polítiques 

culturals que contemplen el vincle humà. Malgrat la influència del canvi polític del govern 

local i els diferents paradigmes emergents que consoliden la seva base en la sostenibilitat com 

a un dels principis rectors del nou discurs global, el resultat final es troba encara lluny 

d’adoptar el model de sostenibilitat cultural en el seu conjunt. 

La implicació de l’ús de la cultura en els processos de regeneració urbana ha marcat la 

configuració del Model Barcelona per se, sent una combinació de transformació urbana i 

política cultural. L’objecte d’estudi de la recerca, el Model Barcelona en política cultural 

s’ubica en un pas transitòri, el qual intenta deixar endarrere l’estratègia centrada en l’ús de la 

cultura com a instrument reportador de benefici econòmic i projecció internacional per 

incloure altres vindicacions culturals que segueixin el principi d’interdependència entre 

recursos que proposa el model de sostenibilitat cultural. Els anys 2004 i 2016 marquen un 

punt i apart, fent un primer pas simbòlic i desenvolupant la nova base i desplegament de les 

polítiques culturals de la ciutat.  

Els diferents casos d’estudi il·lustren que als barris on es va iniciar el procés de regeneració 

urbana i, per tant, l’impregnació del Model Bacelona de transformació urbana i política 

cultural es troben subjectes a noves dinàmiques socials i econòmiques que no van ser 

previstes en el plantejament inicial. Tanmateix, la gentrificació cultural és una conseqüència 

directa de l’instrumentalització de la cultura que impregnen els nuclis urbans d’especulació, 

segregació, elitització i desplaçament forçat. Utilitzar la cultura com a estratègia de canvi no 

resulta contraproduent, sempre i quan es marquin els limits corresponents i es contemplin les 

demandes i necessitats ciutadanes.  

A nivell pràctic, tot i haver fet un gran pas en la culminació de la sostenibilitat cultural a 

través de programes i iniciatives, aquesta visió s’ha d’incloure de manera transversal, 

comptant amb planificació de despeses a llarg termini de les inversions de capital i els 

projectes d’infraestructures culturals; facilitant la creació i producció sostenible de la cultura 

local respecte les inversions culturals; potenciant el consum local i l’exportació cultural; 

tenint en compte les xarxes veïnals i les noves dinàmiques socials.  
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Així doncs, les inversions culturals caldria que es medissin per l’impacte social i cultural que 

generen, contemplant una nova forma de gestió participativa i introduint mecanismes de 

cooperació interadministrativa, cooperació público-privada i participació ciutadana. 

En aquest punt, seria interessant introduir el debat sobre la compatibilitat entre els models o, 

si més no, considerar la política cultural de la ciutat de Barcelona un model híbrid en el que 

ambdós models (ciutats creatives i sostenibilitat cultural) aporten trets distintius i 

complementaris. L’herència de l’excessiva instrumentalització subjau en el context cultural i 

un dels punts interessants a plantejar és precisament l’impuls de programes i iniciatives 

característics del model de ciutats creatives com ara les fàbriques de creació o els clústers 

culturals, adoptant mecanismes participatius que medeixin l’impacte social i cultural per tal 

d’evitar el distanciament de la ciutadania envers les institucions, la tematització urbana o la 

gentrificació. Potser una de les preguntes que caldria incloure en el disseny de les polítiques 

culturals és: a qui va dirigit?   

Per una banda, per a què la cultura pugui contribuir a crear comunitat, el consumidor d’art ha 

de ser participatiu, ja que aquesta permet caminar a una cultura de proximitat i democratitzar 

la relació amb la ciutadania. D’aquesta manera s’obriria camí per a què el ciutadà sigui tingut 

en compte com a interlocutor dels debats o en la presa de decisions, allunyant-se de la 

dimensió de consumidor. D’altra banda, segons quin ús es faci de la cultura s’evidencien 

desigualtats socials, d’origen o de gènere; sent interessant, per tant, introduir de manera 

transversal mecanismes en el disseny de polítiques públiques culturals que treballin amb 

l’objectiu d’erradicar-les.  
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ANNEX 2. Bateria de preguntes utilitzades en les entrevistes 

Model Barcelona en política cultural 

1. El món acadèmic identifica el Model Barcelona com a model concret en el 

desenvolupament de polítiques culturals. Creus que segueix vigent?  

2. L’any 2016 es va elaborar el Pla de Cultures 2016-2026 amb l’objectiu d’ ”introduir un 

canvi de model estructural des del que transformar l’ecosistema cultural”. Creus que pot 

ser el punt d’inflexió per a allunyar-se des de la vessant institucional de 

l’instrumentalització excessiva i introduir altres variables com ara la sostenibilitat i el 

foment de la participació ciutadana? 

3. En aquest hortizó temporal de 10 anys i tenint en compte que en fa 4 anys de l’elaboració 

del Pla, creus que hi han hagut canvis significatius?  

4. Sharon Zukin posa de manifest que discutir de ciutat és discutir sobre cultura i poder. 

Creus que s’utilitza allò cultural com a eina de transformació social o s’insta a la 

promoció econòmica i la projecció internacional? 

5. El sociòleg Zigmund Bauman posa de manifest que ens trobem “en un període 

d’interregne”, de transició entre dues èpoques. Aplicat a la política cultural, es podria 

interpretar el pas de l’instrumentalització a la sostenibilitat cultural. En quin moment 

creus que es troba la política cultural de Barcelona? 

Equitat i participació ciutadana 

6. El CAP Raval Nord ha posat sobre la taula un dels dilemes de la cultura local: l’ús dels 

equipaments culturals. En aquest sentit, segons quin ús de cultura se’n faci pot comportar 
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el distanciament de la ciutadania envers la cultura institucional. De quina manera es pot 

trencar amb aquesta lògica i fer de la ciutadania participants actius? 

7. En aquest context, el Pla planteja implentar “instruments per tal de garantir la participació 

democràtica en el disseny i execució de les polítiques públiques de cultura”. Des de 

l’Ajuntament, s’han configurat instruments de participació en la presa de decisions?  

8. Una altra dimensió de la participació és la creació de comunitat. Així doncs, de quina 

manera la lògica institucional interactua amb les propostes culturals alternatives que 

aposten per a la gestió comunitària i l’ús de cooperatives? 

Generació d’externalitats  

9. Creus que l’ús de la cultura en les polítiques de regeneració urbana en barris com ara el 

Raval a llarg termini han produït externalitats negatives com ara la gentrificació cultural o 

la tematització urbana?  

10. Parlant de poder, és remarcable el caràcter generitzat pel que fa a presència masculina i 

ocupació d’alts càrrecs. Penses que s’està revertint la invisibilització de les dones en 

cultura o continua sent una excepció? 

11. Creus que l’ús de la cultura tal i com està plantejada suposa un distanciament i perpetua 

les desigualtats? 

12. Per acabar, l’Eva Piquer del magazín catorze.cat diu que “la cultura fa d’abric a 

l’intempèrie moral”. Per a tu, quins són els principals reptes que ha d’afrontar la política 

cultural davant les noves dinàmiques socials i globals? 
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