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DIÀLEGS EDUARD MIRALLES 

RELATORIA 

28 de novembre 2019 
Centre d’Estudis i Recursos Culturals  

 

La segona edició dels ‘Diàlegs Eduard Miralles’ s’ha centrat 
en el tema de les polítiques públiques, en particular de la 
cultura, en aquesta ocasió en el marc de l’Agenda de 
Desenvolupament Sostenible 2030 de Nacions Unides. 
L’objectiu d’aquest any ha estat fer una anàlisi del grau 
d’implementació efectiva de l’Agenda des de la seva 
aprovació al 2015 i, en particular, de com els diferents 
països han actuat en matèria de cultura. També s’han 
analitzat vies possibles per una major incidència i 
reconeixement del rol de la cultura en els processos de 
desenvolupament humà partint del postulat que la 
cultura és un instrument fonamental i hauria de tenir un 
lloc privilegiat en les polítiques públiques i en els 
programes operatius coordinats en el marc de l’Agenda 
2030. 

La coordinació de l’edició 2019 dels ‘Diàlegs Eduard 
Miralles’ ha estat a càrrec d’Interarts en partenariat amb la 
Comissió de Cultura de Ciutats i Governs Locals Units – 
CGLU i amb la col·laboració de l’Associació de 
Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC). 
L’acte va tenir lloc el 28 de novembre de 2019, a la tarda, a 
l’Auditori del Centre de Recursos Culturals - CERC. El 
programa està disponible a través del enllaç corresponent. 

L’acte va ser inaugurat per la Gemma Carbó, presidenta 
del Patronat d’Interarts, i per Aina Roig, cap de la Secció 
Tècnica del CERC. Van seguir dues sessions: 
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https://www.interarts.net/wp-content/uploads/2019/11/Programa-Dialogos-EduardMillares_online_CAT.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sessió 1: “L’Agenda 2030 per el desenvolupament 
sostenible i la cultura: Història d’un procés iniciat al 2013 
i anàlisi de la situació al 2019” moderada per Alfons 
Martinell, director honorífic de la Càtedra UNESCO de 
polítiques culturals i cooperació de l’Universitat de 
Girona. 

 
Alfons Martinell va obrir la primera sessió recordant que al 
2013 va haver-hi una gran mobilització de la societat civil, 
organitzacions i xarxes culturals internacionals, per 
incloure la cultura a l’Agenda 2030 com un dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb la campanya 
global “El futur que volem inclou la cultura” (“The Future 
We Want Includes Culture” n’és el títol en anglès). 
Martinell també va plantejar que la sostenibilitat encara és 
un tema pendent en cultura i cal adaptar el model de 
gestió de la cultura a un criteri de sostenibilitat, amb 
accions concretes. En aquesta línia, va formular dues 
preguntes fonamentals: 

I. Què entenem per sostenibilitat des de la cultura i 
les seves múltiples dimensions? 

II. Com pot ser sostenible la cultura? 
 
 

Ponent: Agustí Fernández de Losada, director,  
‘Ciutats Globals’ CIDOB i vicepresident d’Interarts 

Durant la seva intervenció va emfatitzar les raons per les 
que ciutats i govern locals cada vegada tenen més 
presencia internacional i són actors cada vegada més 
reconeguts amb un creixent poder d’incidència en les 
agendes globals. Les ciutats i els governs locals tenen un 
rol clau perquè són l’entorn on es materialitzen les 
dinàmiques globals (migracions, desigualtat, canvi 
climàtic, etc.) i on s’aborden els reptes internacionals, 
inclòs el de la sostenibilitat ambiental, ja que  
qüestions  com  la  gestió de l’aigua, els residus i el turisme  

són competència de les ciutats. En aquest sentit, una part 
molt important de les 169 fites dels 17 objectius (ODS) de 
l'Agenda 2030 es corresponen amb competències 
assumides per les ciutats. Sense elles, no es possible 
generar els canvis que, avui dia, son necessaris per fer 
front als reptes globals. Però malgrat s’hagin consolidat 
com actors de primer ordre en l’escenari internacional, els 
sistemes que posen en pràctica els governs centrals per 
assolir els ODS no prenen en compte, de manera suficient, 
la participació i contribució de les ciutats i els governs 
locals. D’altre banda, ciutats i governs locals no operen en 
un entorn adequat i hi ha una falta de capacitat 
institucional i de sistemes de monitoratge i indicadors 
adequats. El pressupost que Espanya destina a les ciutats 
i governs locals es situa en un 14% de la despesa pública, 
percentatge que no s’ha modificat des dels anys ‘70. En un 
moment en que els governs local s’alineen amb l’Agenda 
2030 es requereix una coherència en les polítiques 
públiques i una visió integral holística de la sostenibilitat. 
L’Agenda 2030 apel·la al desenvolupament de 
mecanismes transversals entre departaments així com a 
la cooperació entre els diferents nivells de l’administració 
pública cap a una governança col·laborativa i una gestió 
compartida. 

 
Ponent: Miquel Rodríguez Planas, comissionat  

Agenda 2030, Ajuntament de Barcelona 

L’Agenda 2030, aprovada per 260 països amb 17 objectius, 
169 fites i 232 indicadors,  és va crear per fer front 
conjuntament als reptes del segle XXI. El camí cap a la 
conservació mediambiental i la lluita contra el canvi 
climàtic també ha marcat la tercera revolució industrial, la 
base de la qual és la confluència i complementarietat de 
les noves tecnologies i l’energia. Rodríguez va explicar  
la interdependència de totes les dimensions  
afrontades    a    l’Agenda   2030    (ambiental,    econòmica, 



 

 

 

 

 

  

social). Per conseqüència, posar el focus en les energies 
renovables implica una transformació en l’entorn 
ambiental i, com tot canvi, també suposa modificar els 
processos econòmics (els canvis en la industria energètica 
i en les empreses). Tanmateix, les polítiques socials han 
d’assumir els nous reptes que es deriven dels canvis en 
curs, com ara les noves situacions laborals. Pel que fa a la 
cultura, considera que aquesta té tres dimensions en el 
marc de la seva relació amb la sostenibilitat: 1. Econòmica: 
els espais i les empreses culturals i creatives s’han 
d’adaptar a l’Agenda 2030; 2. Comunicativa: és un clar 
mitjà per transmetre els valors i objectius de l’Agenda 
2030; 3. Social: els ODS representen la base per fomentar 
la cohesió social. De fet, a més “capacitat cultural” menor 
incertesa. En aquest marc, l’Ajuntament de Barcelona està 
alineant el seu Programa d’Actuació Municipal (PAM) i els 
seus pressupostos amb els ODS i les 169 fites: cal adaptar 
les fites a la realitat de cada ciutat i l’Ajuntament de 
Barcelona ha identificat que en podrà adreçar de manera 
efectiva el 80%. Per acabar, Rodríguez va destacar que tot 
i el llarg camí per fer, l’Ajuntament considera que, per 
assolir els ODS, és necessari teixir i reforçar aliances amb 
la ciutadania, la resta d’administracions públiques i el 
sector privat per desenvolupar polítiques innovadores i 
eficaces.  

 
Ponent: Vinyet Panyella, presidenta, Consell  

Nacional de la Cultura i les Artes - CoNCA 

La cultura és un bé social però ha perdut centralitat en les 
agendes polítiques públiques, inclosa l’Agenda 2030 que 
no deixa de ser un document extremadament important 
i que representa una utopia cap a un món millor amb una 
necessitat de canvi immediat i un pragmatisme per 
proposar solucions concretes. La cultura ha fet un esforç 
per incorporar altres conceptes al seu àmbit: sostenibilitat,  

economia, etc. però per consolidar-se com a 4rt pilar per a 
la sostenibilitat cal que les polítiques culturals públiques i 
els operadors culturals es legitimin a través de l’aplicació 
de l’Agenda 2030. El pla d’acció del CoNCA per els pròxims 
cinc anys incorpora els ODS: fins ara ha incidit en 9 d’ells i 
està treballant en el 10é, en l’àmbit de l’educació, del 
gènere i del treball digne. El CoNCA ha realitzat un estudi 
encarregat per l’Institut Català de les Empreses Culturals 
(ICEC) per entendre  com el canvi climàtic ha incidit al 
món de la cultura i s’ha registrat que 67% de les empreses 
enquestades no tenen indicadors sobre sostenibilitat per 
monitorar la seva acció i el seu impacte. Els resultats es 
publicaran al gener 2020. 

Abans de tancar la sessió, Martinell va explicar que 
l’Agenda 2030 és una proposta de camí comú per a la 
comunitat internacional en la que el benestar que es 
busca no és nacional sinó global i pel que, on lluny de 
començar a treballar de zero, s’ha de construir partint del 
que pot aportar cadascú. Martinell va explicar que els ODS 
marquen unes fites però també estableixen un criteri de 
solidaritat i cooperació perquè l’Agenda 2030 ens obliga a 
mirar al veí per aprendre, per comparar i per compartir el 
que s’està fent. Gemma Carbó, presidenta del Patronat 
d’Interarts, el va acompanyar en el tancament ressaltant 
que la cultura és creadora de relats i ajuda a parlar de i 
sensibilitzar sobre temes importants: en aquest sentit, 
l'Agenda 2030 suposa un canvi cultural i la cultura té un 
paper fonamental com a propulsora d'innovació perquè 
no només ajuda a canviar la manera de fer i veure les coses 
sinó que pot i hauria de ser també l’espai fonamental per 
a la integració i la inclusió social. 



 

  

Sessió 2: “Estratègies possibles per una major presència 
de la cultura a l’Agenda 2030 per el desenvolupament 
sostenible” moderada per Mercedes Giovinazzo, 
directora, Interarts. 

 
Mercedes Giovinazzo va obrir la segona sessió recordant 
els escrits de l’Eduard Miralles en ocasió del VIII Campus 
euroamericà de cooperació cultural (Cuenca, Equador, 
2012) que va abordar els nous paradigmes del 
desenvolupament humà i el rol de la cultura. Tot seguit va 
demanar als ponents la seva opinió sobre la campanya 
desenvolupada entre 2013-2015 sota el nom “El futur que 
volem inclou la cultura” i quines oportunitats futures es 
poden imaginar per una major incidència en l’Agenda 
2030 des del sector cultural. 

 
Ponent: Jordi Pascual, coordinador, 

Comissió de Cultura, CGLU 

Jordi Pascual va recordar que la campanya 
#culture2015goal per a la inclusió d’un objectiu específic 
dedicat a la cultural en els ODS, impulsada per Arterial 
Network, CAE, CGLU, CMI, FICAAC, ICOMOS, IFLA i la Red 
Latinoamericana para la Transformación Social, va tenir 
un resultat desafortunat. El que es demanava en el 
Manifest “Un objetivo “cultura” en la agenda de desarrollo 
post-2015" havia quedat recollit en la Declaración de 
Hangzhou però la veu dels promotors davant Nacions 
Unides no va ser prou forta i no es va aconseguir incloure 
la cultura com un dels ODS. Considera que, malgrat que la 
cultura està present a l’Agenda 2030 només de manera 
transversal, aquesta forma part de la Declaració Universal 
dels Drets Humans i no es pot oblidar que aquest és un 
marc internacional fonamental a seguir. Com exemple, va 
explicar que països  con  Vanuatu  o  Mèxic  han  reconegut 

públicament que no només s’identifiquen amb els 
objectius de l’Agenda 2030 sinó que la cultura i la identitat 
són elements clau de les seves polítiques nacionals i locals; 
en aquest sentit, la implementació de l’Agenda 2030 
passa per alinear-se amb altres documents com l’Agenda 
21 de la Cultura. D’altre banda, la Comissió de Cultura de 
CGLU ha realitzat l’estudi “La Cultura en los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS): una Guía para la Acción 
Local” que identifica en quines de les 169 fites dels ODS la 
cultura pot incidir de forma més contundent i,  amb 
d’altres organitzacions com Culture Action Europe i IFLA, 
ha publicat recentment l’informe “Culture in the 
Implementation of the 2030 Agenda” en el què es fa un 
balanç dels primers 4 anys dels ODS i l’Agenda 2030 des 
de la perspectiva de la cultura. L'informe identifica 
algunes experiències interessants que demostren 
l'existència de polítiques i programes culturals relacionats 
amb els ODS; no obstant això, l'informe expressa una 
preocupació important per la limitada presència de la 
cultura en els informes nacionals voluntaris (VNRs). Per 
acabar, Pascual va destacar que s’ha d’animar a les ciutats 
i als governs locals i nacionals a complir amb l’Agenda 
2030 però també a anar més enllà i no deixar de banda el 
que ja coneixen, aprofitant l’avantatge del què ja han 
aconseguit amb altres agendes internacionals. 

 
Ponent: Tere Badia, secretària general,  

Culture Action Europe 

Paral·lelament a la Cimera de les Nacions Unides sobre els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible que va tenir 
lloc a Nova York els dies 24 i 25 de setembre de 2019, 
Culture Action Europe va renovar la seva crida a integrar 
la cultura transversalment dins dels ODS mitjançant la 
publicació d’un nou informe titulat "Implementing 
Culture   within    the    Sustainable   Development   Goals:   

http://agenda21culture.net/sites/default/files/files/pages/advocacy-page/Culture-as-GOAl_SPA.pdf
http://agenda21culture.net/sites/default/files/files/pages/advocacy-page/Culture-as-GOAl_SPA.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221238
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221238
https://www.uclg.org/es/media/noticias/la-cultura-en-los-objetivos-del-desarrollo-sostenible-ods-una-guia-para-la-accion
https://www.uclg.org/es/media/noticias/la-cultura-en-los-objetivos-del-desarrollo-sostenible-ods-una-guia-para-la-accion
https://www.uclg.org/es/media/noticias/la-cultura-en-los-objetivos-del-desarrollo-sostenible-ods-una-guia-para-la-accion
http://agenda21culture.net/sites/default/files/culture2030goal_high.pdf
http://agenda21culture.net/sites/default/files/culture2030goal_high.pdf
https://cultureactioneurope.org/files/2019/09/CAE_SDG-Report-1.pdf
https://cultureactioneurope.org/files/2019/09/CAE_SDG-Report-1.pdf


 

  

The role of culture in Agenda 2030”.  L’informe ha estat 
redactat amb la voluntat de recollir totes les declaracions 
en un sol document. Va recordar que, des de CAE, també 
s’han fet esforços per definir la sostenibilitat cultural i la 
cultura per la sostenibilitat. Per Badia, incloure la cultura 
com a 4t pilar de sostenibilitat vol dir que la cultura no 
forma només part del procés per assolir els ODS sinó que 
ha d’estar present des de l’inici,  des del moment de la 
formulació de les preguntes prèvies. Cal també cimentar 
el rol de la cultura més enllà de la seva capacitat per a 
comunicar perquè la cultura també té un valor exploratori, 
innovador amb capacitat de dissidència però també de 
reparar i reconstruir histories, identitats i valors. Per això, 
es necessari canviar els models de producció que 
consideren la cultura només com a recurs per extreure. 
Per acabar, Badia va explicar que des de CAE s’ha detectat 
la falta de dues temàtiques a l’Agenda 2030 que haurien 
de ser imprescindibles: d’una banda el tema de la llibertat 
d’expressió i, de l’altre, el tema de la mobilitat de persones. 

 
Ponent: Gloria Pérez Salmerón, chair,  

Stichting IFLA Global Libraries  

L’intervenció de Gloria Pérez va posar el focus en la 
perspectiva del sector de les biblioteques i l’accés 
significatiu a la informació en el marc de l’Agenda 2030. La 
International Federation of Library Institutions and 
Associations - IFLA va fer un estudi previ a la configuració 
de l’Agenda 2030 que va demostrar que les biblioteques 
no tenien una presència rellevant entre el conjunt 
d’experts vinculats a la indústria de la informació. Davant 
aquests resultats es va organitzar una campanya de 
sensibilització i, després de més de tres anys de 
negociacions i una intensa implicació per part de moltes 
parts interessades, es va aconseguir participar activament 
en  el  disseny  de  l’Agenda 2030  defensant  la  inclusió de  

l’accés significatiu a la informació, la salvaguarda del 
patrimoni cultural, l’alfabetització universal i l’accés a les 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquest 
procés va portar a que l’accés significatiu a la informació 
aparegui en 20 de les 169 fites dels ODS de l’Agenda 2030 
i que l'alfabetització universal sigui reconeguda en 
l’indicador 16.10. Més enllà, l’informe bianual Un acceso 
significativo a la información para no dejar a nadie atrás 
demostra com l’accés significatiu a la informació, amb 
l’assistència de les biblioteques, contribueixi a assolir els 
objectius de desenvolupament sostenibles de les Nacions 
Unides. L’informe també fa un seguiment del progrés que 
estan fent els estats per assolir els seus compromisos en 
relació a l’Agenda 2030. Aquesta capacitat de perspectiva 
més àmplia, de no quedar-se amb la reivindicació de la 
biblioteca com a equipament sinó de vincular-la als drets 
fonamentals és una lliçó important per a altres subsectors 
de la cultura.  

Per tancar la sessió, Mercedes Giovinazzo va recordar que 
l’Agenda 2030 és un instrument normatiu no vinculant i 
que, per tant, les parts signants prenen el compromís 
formal d’aplicar-ne, de manera voluntària, els principis i 
valors. Dit això, l’Agenda 2030 té un valor operatiu que pot 
impulsar polítiques públiques i programes operatius. I, 
finalment, l’Agenda també té un valor simbòlic a partir del 
qual es pot fer una tasca important d’incidència, inclòs des 
de la cultura.   

La cloenda de l’acte va a estar a càrrec de Gemma Carbó, 
que va destacar dues idees principals. La primera és que 
cal reivindicar l’altre gran agenda global, la de la 
Declaració dels Drets Humans, i posar-la en diàleg amb  
l’Agenda 2030: l’Agenda s’inscriu en un marc de drets 
humans fonamentals que ha de guiar l’actuació de tots els 
actors que hi estan involucrats, amb una clara  
voluntat  d’assumir  responsabilitats  institucionals  i  civils 

https://cultureactioneurope.org/files/2019/09/CAE_SDG-Report-1.pdf
https://da2i.ifla.org/da2i-report-2019/
https://da2i.ifla.org/da2i-report-2019/
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per assolir-ne els objectius. La segona és que, tot i que el 
sector cultural és un sector molt complex, divers i 
fragmentat, es necessari que tots els seus actors 
assumeixin la seva responsabilitat civil com a promotors i 
defensor no només del dret d’accés i de participació en la 
cultura però també de la pluralitat de les cultures ja que la 
cultura, en la seva diversitat, és un dels elements 
fonamentals del canvi que s’ha de dur a terme perquè es 
donin les bases per un desenvolupament humà i 
sostenible per les generacions actuals però, sobretot, per 
les futures. 

Gemma Carbó va tancar l’acte agraint, en nom d’Interarts 
i de la Comissió de Cultura de CGLU, a tots als assistents la 
seva participació, esperant que la relatoria de l’acte pugui 
contribuir a continuar un debat essencial que requereix 
de la participació activa de tots els professionals del sector 
cultural. 
 
Barcelona, desembre de 2019. 
  


