
2. 

1. A ro Òsit del contin ut 

1.1 Els propòsits enunciats com a pertinents s6n: 

Prestar atenci6 a la problrcmàtica de la idsntitat, a propòsit de la 
qual es fan dues matitzacions: 

• 

la conveniència de procurar integrar identitats diverses, 
la conveniència de recolzar la gènesi d'identitats projectades 
cap el futur. 

Generar sentiments de pertenença. 

L'elaboració de la demanda: la recerca d'un compromís entre les deman
des formulades i les necessitats de-tectades per 1 'observació o l"estu

dL 

La voluntat de compensar les desigualtats existents a la societat. 

La voluntat de promoure la diversitat. 

En relació als propòsits, hi ha dues consideracions addicionals: 

La de qua, sovint, 1 'acció cultural és conce.buda amb connotacions de 
sensibilització, de formació o d'increment del consum cultural. 

1.2 A un altre nivell, tamb¡_! es consideren propòsits pertinBnts: 

La 11 dinamitzaciÓ 11 cultural. 

La facilitació d'iniciatives alienes, el suport a la creació per part 
de tercers (associacions quan els que parlen són Ajuntaments; Ajunta
ments i associacions -per aquest ordre- quan els que parlen són Dipu

tacions). 

La gestió d'infraestructures. 

La voluntat d'estabilitzar certs oferiments. 

1.3 Aspectes més concrets o d'ordre pràctic als quals es considera convenient 

de donar-hi resposta són: 

El problema dE' dissenyar projectes bsn definits i integrals. 

La participació dels ciutadans en el disseny de les polítiques cultu

rals. 

El lligam e.ntr8 les polítiques culturals i altres polítiques. 

La interdisciplinaristat. 

La referè-ncia al mod8l de ciutat o ds territori en el disseny de la 
política cultural. 
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2. A propòsit de les astrat~giss 

2.1 Qü"astions prè-vies: 

• Els antecedents o condicionants de 1 'acció cultural: la història lo
cal més recent, els antecedents materials, el conjunt de prioritats 
locals o regionals. 

El fet que els objectius són, en general, poc prBcisos. 

El fet que l8s polítiques culturals tensn una autonomia relativa. 

2. 2 QUest ions de fons presents al treball quotidià de molts dels presents: 

El fat que hom es troba en un procés de recanvi d'estructures, procurant 
d'actualitzar estructures antigues alhora que en posa en marxa de noves. 

La progressiva, però lenta, desvinculació d'una visió de la política 
cultural massa marcada pel patrimoni. El canvi de p8s 8Specífic del 
que 8s patrimonial. 

La necessitat d'aprofundir ¡;¡n la naturalesa de les activitats que hom 
r~alitza: necessitat d'indicadors, d'sines, de mecanismes o fÒrmules 
aptes per a l'elaboració i l'anàlisi dels programes, 

La pervivència a 1 'administració d'una conce-pció de la cultura segons 
18 qual qualsevol cosa ja és molt. 

2.3 Els elements que configuren habitualment les estrat8gie-s s6n: 

• 

L'increment d8l volum de certes o de totes J.es activitats, ja siguin 
prÒpies o alienes. 

La sel.lecci6 de certes activitats prioritàries i la sel.lecció entre 
pròpies o alienes s6n dos criteris definidors de lss Bstratègies. 

La voluntat d'iniciar, forçar, Bstimular 1 'Bxistància de programaciions 
culturals per part de terce>.rs, 

L'estabilització da les activitats (suposa qua hi ha discontinu!tat) 

L'aquilibraci6 del ritme anyal de les activitats, 

La promoció de la col.laboració entre tercers • 

2,4 Els elements d'altres estratègies a les qua hom aspira s6n: 

La descentralització física da les activitats. 

La descentralització de la gestió. 

La recerca da criteris qua perm8tin ds pronunciar-se clarament en la 
construcció d'un equilibri centralització/descentralitzaci6. 

La rPcerca da criteris qu0 permetin d'establir tipologies d8 convenis 
i protocols dB s«guim<.<nt de-ls mat¡;¡ixos. 
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2.5 Alguns interrogants i necessitats: 

• 

• 

• 

El planejament del dBsenvolupament de les infraestructures i equipamt<nts 
propis da 1 ~administraci6. 

El planejament del desenvolupament de les infraestructures i equipa
ments aliens. 

la necessitat de crBar infraestructures m8s de: base: més properes, 
més assequibles, més adaptables ••• En general, innovar quant als ti
pus d "equipaments. 

La necessitat de guanyar espais d'e-ncontre • 

la conveni~ncia d'explorar fÒrmules basades en la propietat p6blica i 
la gestió privada. 

La necessitat de ¡~restar més at8nciÓ a la informació, a la divulgaci6, 
a la difussió. 

La necessitat de prestar m8s atenciÓ a la formació • 

3. A propòsit de 1 'organització. 

3.1 El que, normalment, ja s'ha anat aconseguint i realitzant: 

• Estabilitzar i normalitzar els pressupostos i les plantilles • 

S~ha produ!t, però, una reabsorció per part dels aparells administra
tius d'una part del potencial innovador d8 certs equips de pr'ofessio
nals o de certes àre.es de gestió. 

(s freqüent el problema que els SBrveis funcionen depenent en una me
sura àmplia da la singularitat ds certes personalitats, al que és ori
gen de discontinurtats. 

la relaciÓ antre els àmbits tècnic i administratiu és una re.lació am
bígua. 

Sovint es treballa i es funciona invocant la imaginació com a criteri 
més essencial, com a argument superior. 

(s problemàtic 1 ~arribar a redu!r la subjectivitat del t8cnic, de 1 'ad 
ministrador o del funcionari. 
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3.2 P81 qua fa a la configuració mateixa dE<lS SE'-rvais de cultura i a la seva 

inclussió en determinades àrees dB gestió: 

• 

• 

• 

(s freqOent la inclussió de Cultura en àrees majors en les hi s6n pre

sents altres serveis personals: Educació, Joventut, Serveis Socials, 

Esports ••• 

La primera qüestió que es planteja és la de si ós desitjable o no 

aquesta proximitat d'altres serveis: 

• 

si és que SI, quina és la interdisciplinarietat desitjable? 

si és qua NO, quines altres fòrmules són possibles? 

en alguns cassos s 'ha optat per una departamentalització molt 

clara, el qua comporta el traball en paral.lal, 

en d'altres s'han realitzat intents de globalització de la ges

tió i d'integració de departaments. 

Tampoc no -·és rar que lo Cultura sigui organitzada mitjançant fòrmul8s 

d'individualització del tipus Patronat o Fundació. 

No s'ha pogut reunir informació suficient per elucidar quins són els 

procediments mitjançant els quals: 

• 
• 

• 

es prenen les decissions-marc (p.ex., pressupostos), 

es prenen dscissions importants de gesti6, 

as coordines diverses accions, pròpies de Cultura o prhpies tam

b~ d'altres àrees 

as S8gueixen i/o s 'avaluen els programes 

ConseqOantment, no s'ha procedit a analitzar quins afectes té sobre 

la gestió 1 'organigrama formal dels serveis -en tant que condicionant-

Es considera interessant d~explorar les possibilitats de les matrius 

per projectes. 

3.3 Preocupa: 

• 

• 

• 

El mal coneixement dels mecanismes administratius • 

La inexistència d'un banc de dades constru!t amb criteris unificats i 

que permeti d'efectuar comparacions. 

La inexistència de paràmetres homologats de gestió. 

La poca atenció que as presta als inputs i a la informació qua arri

ba a 1 'administraci6: de vegades no se'n fa cas, d'altres vegades no 

es controla si és certa. 

La nul.la incorporació da criteris de gestió d'empresa • 

La nBce.ssitat d'explorar fÒrmula s que p8rmetin de conciliar la titu

laritat pÚblica i la gestió privada. 
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4. A ro Òsit de 1 "economia 

4.1 Qüestions generals: 

• 

La traducció a proporcionalitats Ça l~interior del pressupost) de 
les opcions generals de la política cultural. 

La proporcionalitat entre la despesa pÚblica en cultura i els recursos 
de la comunitat. Amb quins criteris pot saber-se quan 8s correcta? 
Quan es pot afirmar que cal augmentar, estabilitzar o reduir aquesta 
despesa?. 

Els criteris de determinaci6 del benefici, que no ~s només la desapa
rició de la necessitat d"efectuar certes despeses. 

Les relacions d'inducció entra 1 "oferta i la demanda • 

Els efectes induits de la política cultural en altres sectors de 1 "ec~ 
nomia. 

la incidència de 1 'empresa privada en l'administració pÚblica. En tar
mas més amplis, la incidència de certs sectors de 1 'economia en la 
despesa pública. 

4.2 QOestions ... de detall: 

manquen criteris d'equiparació o comparaci6 de dades. 

manca informació a propòsit dels costos fixes que ge.neren diversos 
tipus d "equipaments i de serveis. 

4.3 Aspiracions: 

• Una millor formaci6 econÒmica i jurídica-administrativa p8r a la ges
ti6 cultural (i viceversa). 

la conveniència de millorar la circulació d"informaci6 antre tècnics 
de cultura i economistes. 
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2. 

1. Disseny d'una política cultural rela

tiva a: 

• 

• 

1 'elabor~ció de la identitat, la 
integraci6 d'identitats diverses, 
la projecció endavant, 

1 'elaboració de la pertanença, 

l'elaboraci6 da la demanda, 

la compensació de les desigual
tats, 

la promoci6 de la diversitat. 

2. L'establiment de relacions 1mtra la 

política cultural i el model de ciu

tat i de territori que es dBsenvolupa. 

3. L'establiment de relacions entre la 
pol.ítica cultural i altres polítiques 

qua van produrnt-sa a la mateixa ciu

tat o territori. 

4. La facilitació de la participaci6 dels 

ciutadans en 1 'alaboraci6 de la poli

t ica culturaL 
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L Inventari dels elements bàsics de 

1 'estratègia: 

2. 

1.1 Els antecedents: materials, hi.§. 

tòrics, demogràfics, urbanístics, 

etc. i de les prioritats exis
tents. 

1.2 El "territori" cultural: 

• 

• 

els usuaris 
el mapa associat .iu 

el mercat cultural 

les indústries 

... 
1.3 El moment actual de la transfor

maci6 de les estructures. 

L4 La dependència actual entre la 

pol.ftica cultural i les altres 

polítiques. 

Anàlisi dels elements materials 

2.1 El lloc 

• mapa dels espais d'encontre 
da creació 
da difussi6 

planejament da les infraestr. 

2. 2 El temps 

al ritme de las activitats 

1 '"ordenaciÓ de les accions 

2.3 Les activitats 

• significat i naturalesa 

prioritats 

• volum d'activitat 
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• 

• 

equilibri de les programacions 

estabilització de les activi
tats. 

indicadors da resposta 

d~accessíbilitat 

de públics 

d'eficàcia 

2.4 La gestió 

• 

• 

criteris de descentralització 

tipologia dels convenis i formes 
da cooperació amb tercers 

criteris de relació amb el 
sector estrictament privat 

organització da la informaci6 
i da la difussi6 

organització da la formació. 
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1. L ,emplaçament de la política cul

tural sn el conjunt 

les macroàreas i la seva organit
zació 

• departamentalització 
globalitzaci6 
matrius per projectes 

organismes individualitzats de 
gestió 

2. La informació 

• 

anàlisi dels públics i usuaris 

banc de dades comparables 

proc8dim·ants de captació d'in
formació sobre processos culturals 

la circulació da la informació • 

3. La decissi6 

procediments de presa de decissions 

criteris de valoraciÓ 

aspectes jurídics 

indicadors 

4. L ~acció 

la determinació dels objectius; els 
program~s per objectius, 

règim jurídic de les formes d'acció 

règim jurídic dels equipaments 

règim jurídic de las relacions de 
cooperació 

les patologies de l'organització: 
subjectivitats, relaci6 entre àmbits 
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5. 

1. Les magnituds da referència 

• 

proporcionalitat entre despesa 
pÚblica i recursos da la comun! 
tat, 

1 'establiment de proporcions en 

els pressupostos, 

2. Criteris de d8terminaci6 del benefici. 

3. La incidè-ncia de la política cultural 
sobre 1 'economia 

inducció recíproca oferta/demanda 

la inducció del sector pÚblic en 
altres sectors. 

4. Indicadors 

dades sobre costos fixes 

dades sobre proporcionalitat dels 
diversos costos segons tipus de 
programes 
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e 1 '~labor~ció de la ideil.titatO, la 

integració d'identitats diverses, 

la projecciÓ endavant, ' I 
i 

( 
!"elaboració de la P!_rrt:¡,inehç8.?, 

l'elaboraci6 da la demanda, ~ 

la compensació de les desigual• 

tats, ~ 

0 la promoció de la diversita~~ 

G 1-11 • t""' 1 ~~"f ó , 41-:; · ····· 
0 "' ~ .. ~ .~./ Wlc.9n"f.I,.J e.ul't. 
l'establiment da ~GMBft:tfl6entre la 

política cultural i al &mUIBifi!l~;¡j¡~J 

M:~lr~~t.q¡t_.;:M que es desenvolupa• 

~j.. L 'pstabliment dP ~ e>:ntre la 

pol!tica cultural i ~ 

qu8 van produint-sa a la mateixa ciu

tat o territori. 

~. La facilit~ci6 dfl la participaci6 del!s 

ciutadans en l'elaboració de la polí

tica cultural. 
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3. 

1. Inventari dBls Blements bàsics de 

1 ~estrat8gia: 

1.1 Els antecedents: materials, hi~ 

tòrics, demogràfics, urbanístics, 

etc. i de les prioritats exis

tents. 

1.2 El "territori" cultural: 

• 
• 
• 

e-ls usuaris 
al mapa associatiu 

el mercat cultural 

les indústries 

... 
1.3 El moment actual de la transfor

mació de les estructures • 

1.4 La depend8ncia actual entra la 

polÍtica cultural i les altres 

polítiques • 

2. Anàlisi dels elements materials 

2.1 El lloc 

mapa dels espais d'encontra 

dEl creació 
de difussi6 

• planejamBnt de les infraastr. 

2.2 El temps 

el ritms de hs activitats 

• 1 'ordenació de les accions 

2.3 Les activitats 

significat i naturalesa 

prioritats 

• volum d "'activitat 

·-----···········--
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• 

• 

E~qu!libri c.l!.'l les programacions 

ostabilització de les activi
tats. 

indicadors da resposta 

d' accsssibilitat 

d'ús 

de públics 

d'"eficàcia 

2. 4 La gestió 

• 

• 

• 

• 

• 

criteris de desc8ntralitzaci6 

tipologia dels convBnis i formes 
de coopsració amb tercers 

crit8ris de relació amb al 
sector estrictament privat 

organització da la informaci6 
± de la difussi6 

organització ds la formaciÓ. 
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4. 

1. L 'emplaçamBnt dp la política cul

tural en Bl conjunt 

• 

• 

!Ps macroàrees i la seva organit

zació 

departamentalització 

globalitzaci6 

matrius per projectes 

organism8s individualitzats da 

gBstió 

2. La informació 

anàlisi dpls públics i usuaris 

banc de dadPs comparables 

proce.dimBnts dEl captació d'in

formaci6 sobre processos culturals 

la circulaci6 de la informació. 

3. La dAcissi6 

procediments de presa de decissions 

criteris ds valoració 

aspectps jurídics 

• indicadors 

4. L "acci6 

• 

• 

• 

• 

la dBtBrminaci6 dels objectius¡ els 

programes pBr objectius, 

r~gim jurídic da les formes d'acció 

règim jurídic dBls equipaments 

r8gim jurídic da les relacions de 

cooperació 

l8s patologies de 1 "organització; 

StJbjectivitats, relaci6 entre àmbits 
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s. 

1. les magnituds de referència 

• 

• 

proporcionalitat entre despesa 
pÚblica i recursos da la comuni 
tat, 

1 ~establiment de proporcions en 
als pressupostos, 

2. Criteris de detarmínaci6 dal benefici. 

3. La incid~ncia de la política cultural 

sobra 1 "economia 

inducci6 recíproca oferta/demanda 

la inducció del sFctor pÚblic en 
altres sectors. 

4. Indicadors 

dades sobra costos fixes 

dades sobra proporcionalitat dels 
divPrsos costos segons tipus de 
programes 


