
 

 

 

 

La cultura a les agendes de desenvolupament humà sostenible 

La cultura, instrument per a un món sostenible 

 

 

OBJECTIU GENERAL:  

Elaborar una proposta compartida i participada pel  sector cultural per a una estratègia holística 

de promoció de la cultura i del seu paper fonamental pel desenvolupament humà. Integrar 

plenament la cultura en les polítiques de desenvolupament humà sostenible a nivell local, nacional 

i internacional. 

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:  

1. Documentar amb proves tangibles el valor de la cultura per al desenvolupament humà 

sostenible en les seves dimensions (econòmica, mediambiental, social, democràtica). 

2. Crear xarxes d’actors dels diferents sectors (públic, privat, societat civil, acadèmia, 

ciutadania) per treballar juntament a partir de la cultura. 

3. Elaborar un sistema d’indicadors per avaluar l’impacte de les polítiques, els programes 

i els projectes culturals pel desenvolupament en un marc global complex i 

multisectorial. 

 

RESULTATS ESPERATS:  

 

1. Idees, exemples i bones pràctiques locals, nacionals i internacionals divulgades i 

compartides amb actors de diferents àmbits públics i privats. Es crearà un breu 

compendi d’exemples també internacionals de la relació guanyadora i eficaç entre la 

cultura, en associació amb d’altres sectors, i el desenvolupament humà sostenible en 

totes les seves dimensions.  

2. Aliances, col·laboracions, sinèrgies i xarxes multisectorials de diferents professionals i 

actors que poden treballar junts a partir de la cultura a favor del desenvolupament 

sostenible. Els participants tindran la oportunitat de debatre i planificar possibles 

aliances i propostes així com formar una xarxa informal per advocar per la estratègia 

compartida. 

3. Model d’avaluació d’impacte ex ante i ex post de polítiques, programes i projectes 

culturals i multisectorials sobre el desenvolupament humà sostenible de totes les 

societats, no només  aquelles dels països menys desenvolupats. 

4. Incidència política envers les administracions públiques i fundacions privades amb 

competències en el marc del desenvolupament a través de la definició d’un document 

d’incidència consensuat per els diferents participants a les sessions. 

 

Programa de 6 sessions, entre febrer i juny 2021. 

  



 

 

 

 

ACTIVITAT 1 

 

TÍTOL La cultura, instrument fonamental per al desenvolupament humà sostenible 

RESUM 

La Conferència inicial preveu la presentació del repte i contextualització del treball 
que es farà als tallers participatius. L’activitat inclourà diferents etapes: a) 
antecedents i perspectiva històrica: documents, declaracions, etc. que expliquen el 
valor de la cultura per al desenvolupament en totes les seves dimensions i demanen 
la integració de la cultura en les polítiques de desenvolupament (esp. ODS i Agenda 
2030), estratègia de cultura i desenvolupament del Pla d’Acció AECID 2019, l’ACCD i 
Barcelona Justícia Global. b) exemples i models per poder contribuir de manera 
efectiva al desenvolupament humà sostenible per enfocar millor les activitats 
següents. c) discussió sobre el valor públic de la cultura per a la participació 
democràtica i la inclusió social. d) indicadors UNESCO, Teoria del Canvi, 
col·laboracions públic-privades, models de presa de decisió que involucrin els 
interessos de tots els actors. e) identificació dels actors clau a nivell local, regional i 
nacional que puguin representar els principals interlocutors al llarg del projecte i el 
principal destinatari de la incidència política. 

TIPUS Conferència/acte general de presentació 

DATA 04/02/2021 – Palau Macaya 

HORARI 16.00-18.00 

PONENTS 
PREVISTOS 

Ponent: Giuliana Ciancio, Gestora cultural, curadora, investigadora en els sectors de 
les arts escèniques i les polítiques culturals a Europa. Ha dissenyat i gestionat 
projectes de cooperació cultural de gran escala, com ara el projecte Be SpectACTive. 
Es candidata a un doctorat de la Universitat d’Anvers, Bèlgica per al C.C.Q.O (Cultural 
Commons Quest Office) i co-fundadora de l’organització Liv.in.g. (Live 
Internationalization Gateway), Itàlia. 

 
Ponent: Ramón Canal, Director de la Oficina Agenda 2030 de l’Ajuntament de 
Barcelona. Ha estat gestor públic i assessor a l’Ajuntament de Manresa i coordinador 
de recerca i investigador a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques. Consultor en 
projectes nacionals i internacionals, i com a professor associat de la UAB, impartint les 
matèries de Gestió Pública i Govern Local. Doctor en Ciències Polítiques per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
Dinamitzadora: Gemma Carbó, Presidenta del Patronat de la Fundació Interarts, 
Directora del Museu de la Vida Rural, l’Espluga de Francolí, i presidenta de ConArte 
Internacional. És experta en cooperació cultural internacional i educació i doctora em 
Ciències de l’educació per l’Universitat de Girona. 

PARTICIPANTS 
PREVISTOS 

Sessió oberta a nivell local i nacional (quan possible): operadors culturals públics i 
privats, artistes; actors públics i privats (inclosos finançadors i autoritats) de la 
cooperació al desenvolupament i de la cooperació cultural; professionals de 
l’educació, la salut, entitats privades, investigadors i món acadèmic dels camps de la 
gestió cultural, la cooperació cultural, el desenvolupament humà sostenible, el medi 
ambient, les ciències socials, l’economia, públic general, associacions d’immigrats, de 
veïns, sindicats, xarxes. 

 


