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La cultura, instrument per a un món 
sostenible 

La cultura ha estat reconeguda com un pilar del desenvolupament sostenible. Com a 
catalitzador, la cultura és un poderós vehicle de comunicació i de promoció del canvi de 
comportament. Per tant, hauria d'aportar una contribució important als progressos assolits en la 
consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i les seves fites. 

Manifesto Culture for the future, 2019 

 

Preàmbul 

La cultura té un caràcter transversal entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible en totes les 
seves dimensions: en relació amb el benestar i la salut, el gènere, el medi ambient, l’economia, el 
respecte a la diversitat, l’educació, entre d’altres. S'entén com una sort de sostre que ho recobreix tot 
i que permet implementar-los, complint una funció estratègica per empoderar les comunitats, 
afavorir el benestar i dur a terme processos de canvi social. Malgrat la importància que se li dóna a 
aquesta funció, no es reconeix entre els ODS un pilar o objectiu específic referit a la cultura, perquè 
aquesta no compta amb un pes polític i normatiu suficient. Això últim és especialment problemàtic 
si es considera que la cultura, com la salut, és un dret fonamental reconegut com a tal per la Carta 
dels Drets Humans.  

A més, en l’últim any i mig, la crisis provocada per la COVID-19 ha afegit nous elements a la situació 
i, per consegüent, a les reivindicacions necessàries per garantir a la cultura el seu lloc en les polítiques 
de desenvolupament humà sostenible. Aquesta crisi ha deixat manifestes la importància de la 
cultura per a la vida dels individus i dels grups socials, però també els problemes estructurals del 
sector i, més enllà, les crisis que afecten en la seva majoria, als drets fonamentals en la seva relació 
amb el medi ambient, amb el gènere o el benestar per citar alguns temes. Dins d’aquest marc 
general, ara s’afegeixen els plans europeu i nacionals de recuperació i resiliència, que, un cop més 
fallen en donar el pes que es mereix la cultura com element que porta en la seva pròpia essència la 
resiliència que necessitem ara. 

La legitimació de la cultura i del seu paper com a pilar fonamental per al desenvolupament 
sostenible requereix, fonamentalment, de dues accions:  

1. d'un reconeixement polític específic, que doni compte de les necessitats d'un sector 
imprescindible per a la sostenibilitat individual així com la col·lectiva, social i econòmica, i al 
que se li ha d’assegurar la possibilitat de tenir el rol clau que li pertoca en el sistema de govern;  

2. d'un canvi en l’enfoc de les polítiques públiques  que posi èmfasis en la democràcia cultural 
i en la necessitat de col·laborar en la creació de nous models innovadors que garanteixin 
l’exercici dels drets culturals per a tothom.   
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La reflexió des del sector cultural 

De cara a la propera conferència mundial sobre les polítiques culturals, Mundiacult, 40 anys després 
de la primera i la Declaració de Mèxic sobre Polítiques Culturals que va marcar un antecedent en la 
conformació de polítiques culturals nacionals i internacionals i en la manera de considerar la cultura 
a nivell global, cal abordar un cop més l’evolució de la reflexió, sobre tot des dels sectors cultural i 
creatiu, al voltant de la democràcia cultural, la participació i els drets culturals, la diversitat cultural, 
la sostenibilitat del sector i el desenvolupament sostenible, entre d’altres conceptes fonamentals. 

Per als sectors cultural i creatiu ha arribat el moment d’exigir la seva plena integració de la cultura 
en les polítiques de sostenibilitat i de recuperació, transformació i resiliència a nivell local, nacional, i 
internacional. Per assolir aquest objectiu es necessiten espais d’intercanvi, diàleg, debat, construir 
un relat comú i aprendre a bastir ponts i dialogar amb els altres sectors per tal d’estar involucrats 
en totes les discussions que tenen impacte sobre les polítiques de sostenibilitat. 

L’espai de reflexió establert per Interarts amb el suport del Palau Macaya durant l’any 2021, ha reunit 
diferents expertes, experts i professionals dels sectors cultural i creatiu actius a nivell local, nacional i 
internacional. Des dels àmbits de l’administració pública, la recerca, les indústries culturals i creatives, 
el patrimoni, l’economia cultural, l’educació, les ciències socials, la pràctica i artística, s’han compartit 
idees, experiències i suggeriments. 

D’aquest espai de reflexió des dels sectors cultural i creatiu estem convençuts que: 

• hem de reivindicar nous models i paradigmes on la cultura sigui entesa de manera no 
estàtica, sinó com a acció, participació, moviment; 

• hem de passar a l’acció per reclamar que la diversitat estigui a la base de qualsevol idea de 
sostenibilitat, de política i de progrés, entès en termes socials, polítics, econòmics, culturals i 
mediambientals. 

Des dels sectors cultural i creatiu sostenim que: 

➢ La participació en la cultura és un dret (un dels “drets culturals”) que té la mateixa 
importància que qualsevol altre dret. La participació en la vida cultural d’un territori millora el 
benestar de la comunitat i contribueix a plasmar la identitat tant individual com col·lectiva.   

➢ Les ciutats tenen un paper clau en el desenvolupament sostenible centrat en els drets 
humans i en les persones. La sostenibilitat ha d'abordar-se, necessàriament, des de les 
comunitats. No existeix desenvolupament sense “allò que és cultural”: la pròpia idea de 
progrés ha d'entendre's necessàriament des de la cultura. De fet, hauríem de parlar de 
sostenibilitat, deixant a banda la necessitat del desenvolupament mesurat segons 
paràmetres eurocèntrics i occidentals, per enfocar-nos en un futur en què les consideracions 
mediambientals, socials i econòmiques estan equilibrades cap a una millor qualitat de vida. 

➢ Les indústries culturals i creatives són uns dels motors de l’economia com a catalitzadores 
de la transformació, innovació i resiliència en una òptica de sostenibilitat. No obstant la 
contribució del sector cultural i les indústries culturals a l’economia i al PIB d’Espanya i 
d’Europa, les polítiques i els recents plans de recuperació de l’actual crisi de COVID-19 
atribueixen un paper força marginal al suport d’aquestes indústries. 
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Passos a seguir 

Amb aquestes premisses, des de la reflexió conjunta, els sectors culturals i creatius han reconegut 
que el recorregut que ens queda per veure la cultura entrar plenament en les agendes i polítiques 
de sostenibilitat és llarg, fet de diferents etapes i accions, algunes de les quals s’han d’assumir des 
del sector cultural mateix i altres s’han d’exigir als polítics i a les administracions. 

Des dels sectors culturals i creatius caldria: 

1. Fomentar el diàleg i l’acció conjunta dins els sectors cultural i creatiu que en general es 
troben fragmentats. De fet, en l’ODS 17 es parla d’ “associacions inclusives” i de diàleg. Des del 
sector cultural hem de ser capaços d’estructurar-nos,  d'associar-nos, de crear aliances i de 
treballar de manera conjunta per tal de posicionar-nos envers els altres sectors i els polítics.  

2. Demanar un canvi administratiu per reivindicar l'espai democràtic des de la cultura i per 
construir relats útils i alternatius (exercici dels drets culturals). La cultura, que és mitjà per 
fomentar la resiliència, per millorar la salut mental i superar l'aïllament, ha d'exigir recuperar 
els espais públics per a l'exercici d'aquests drets.  

3. Promoure aliances i col·laboracions de diferent naturalesa, sigui amb l'administració 
pública, que hauria de prendre un rol de lideratge, com entre els diferents sectors que es 
relacionen amb la cultura, com per exemple l'educació, que fomentin un accés democràtic a 
la vida cultural i la inclusió de noves visions i perspectives. 

4. Incentivar la sensibilització i formació dels professionals dels diferents sectors relacionats 
amb l’economia, com el polític, tecnològic, financer per recolzar l’elaboració de models i 
instruments específics finalitzats a l’estructuració i la sostenibilitat de les indústries culturals 
i creatives. 

Per tal d’arribar a incloure plenament la cultura a les agendes i plans de sostenibilitat, a les 
administracions públiques de tots els nivells i als actors clau per al desenvolupament sostenible, 
demanem: 

5. Considerar les diferents variables que interactuen en la relació entre benestar i sostenibilitat: 
benestar al treball (com a benestar individual); benestar social, que depèn de l’ecosistema; 
benestar financer; benestar físic; benestar comunitari, i tenir en compte l’impacte que la 
cultura té sobre totes aquestes variables.  

6. Recuperar la relació entre la cultura i la ciutadania, reconèixer el potencial curatiu de la 
cultura i relacionar la participació i l’accés a la cultura amb la interpretació, anàlisi i 
construcció de les identitats individuals i col·lectives, acceptar la participació en la vida 
cultural com un dret que serveix per afavorir el benestar ciutadà i la salut mental col·lectiva, i 
crear xarxes de col·laboració.  

7. Garantir la participació ciutadana per impulsar polítiques públiques més informades i 
eficients i per tant societats més inclusives, també mitjançant l’accés i la participació cultural 
que permet imaginar respostes als reptes comuns a través de processos de cogestió, 
corresponsabilitat i co-creació. 

8. Impulsar la col·laboració i la cooperació equitativa i amb lleialtat institucional entre països, 
regions i ciutats. Entre els diferents nivells de govern i entre el sector públic i els actors que 
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operen en la societat com ara la societat civil, el sector privat, el sector del coneixement 
(universitats, centres de recerca, think tanks, etc), per apropar l’acció pública a les comunitats. 

9. Elaborar polítiques públiques i estratègies a mig i llarg termini, que es basin en la capacitat 
de resiliència climàtica, social, política i econòmica a la qual la cultura contribueix, i no limitar-
se a plans de curt termini per donar solucions immediates a la crisi actual sense una visió de 
futur. 

10. Considerar l’impacte en la sostenibilitat social i mediambiental del turisme i dels models de 
turisme massiu i altament precaris implementats fins l’inici de la pandèmia i imaginar models 
sostenibles, diversificats, descentralitzats, inclusius, de proximitat i de qualitat que siguin més 
respectuosos amb l’entorn i es vinculin a la realitat local sense alterar-la. 

11. Realitzar una transformació digital justa, equitativa, que garanteixi l’accés a la cultura i la 
participació sense deixar ningú enrere; que creï sinèrgies, contribueixi a la sostenibilitat i 
representi un espai d’interacció social més enllà dels espais públics. 

12. Reconèixer l’estatus de les indústries culturals i creatives com a sector fonamental pel 
desenvolupament sostenible en tant que part d’un ecosistema d’interrelacions amb els altres 
sectors i no només com a element transversal de suport dels mateixos. 

13. Aprovar polítiques d’ajuda i suport a la inversió en les indústries culturals i creatives que 
incorporin de manera clara els drets culturals com a eixos vertebradors i apuntin a una 
transformació dels sectors cultural i creatiu més enllà de la seva contribució a la resiliència 
dels altres àmbits productius. 

14. Centrar l’atenció en l’aplicació d’indicadors quantificables, concrets, útils, vàlids i sensibles al 
canvi, comparables, pertinents i rellevants, compatibles amb altres indicadors i consistents, 
que permetin una avaluació democràtica i participada pels destinataris, actors clau i 
ciutadania. 

15. Aplicar nous indicadors per a una rendició de comptes que sigui cada vegada menys basada 
en xifres i números, i més qualitativa dels impactes i transformacions socials per poder 
mesurar l’accessibilitat i la participació en la vida cultural; la satisfacció de la ciutadania en 
relació als drets culturals i contribuir a l'enfortiment de la relació de la cultura amb la salut i el 
benestar, l'educació, la creació d’identitat local i la transmissió de valors comuns.  

 


