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AGENDA 21 DE LA CULTURA 

Avui en un món globalitzat la diversitat cultural esta amcnar;ada, la llibertat creativa de 

moltes persones esta mediatitzada i Ja llibertat cultural de molts ciutadans del món esta 

condicionada. Així, i en un procés similar a la mobílització mediarnbientalista que va 

portar el 1992 a aprovar 1' Agenda 21 del Medi Am bient, les ciutats i els govems locals 

reunits al IV Forum d' Autoritats Locals per la Inclusió Social reunits a Barcelona el 8 

de maig de 2004 varen decidir aprovar 1' Agenda 21 de la Cultura com un compromís de 

les ciutats i els governs locals amb el desenvoluparnent cultural. 

L' Agenda 21 de la Cultura és una document de referencia sobre el que moltes ciutats 

del món hauran de fonamentar la seva acció per fer desaparcixer eJs desequilibris 

sociaJs, i donar a les polítiques culturals un espai de centralitat en les polítiques 

públiques locals. Va ser amb aquest esperit que les ciutats de Barcelona i Porto Alegre 

varen concluir el procés de redacció de 1 'Agenda 21 de la Cultura, en consultació arnb 

diverses xarxes cultunils i de ciutats. 

Barcelona, com a capital de Catalunya, ha fet de la seva identitat í patrimoni cultural 

tma per;a clau pel progrés de la ciutat, convertint la cultura en marc de convivencia entre 

els seus ciutadans i ciutadanes. Barcelona és avui una metrópolis europea i mediterrania 

oberta al món, receptora de nous ciutadans i ciutadanes que aporten noves expressíons j 

cnriqueixen el nostre patrimoni cultural, i compromesa amb el desenvolupament global 

de les ciutats del roón. 

És per aquestes raons, i coincidint amb la celebració del Fórum Universal de les 

Cultures a la nostra ciutat, avui es propasa al Consell Municipal l'acord d'adhesió de 

Barcelona a l'Agenda 21 de la Cultura, un compromis de les CÍlJ.tats i els governs locals 

amb el desenvolupament cultural. 

Que en el marc d'aquest compromís, el govern de la ciutat endegara el conjunt 

d 'iniciatives següents: 



MESURA DE GOVERN 

Primer.- Que 1' Ajuntament de -Barcelona, en el marc de les seves polítiques i tasques en 

cultura, fara propis els principis, recomanacions i compromisos recollits en l' Agenda 21 

de la Cultura. 

Scgon.- Que conjuntament amb la Prefeitura de Porto Alegre, 1' Ajuntament de 

Barcelona, es comprometa donar seguiment a l'aplicació de 1' Agenda 21 de la Cultura i 

elevar les seves recomanacions a les inst~mcies corresponents. 

Tercer.- Que a l' aprovar la seva adhesió a 1' Agenda 21 de la Cult11ra, Barcelona es 

compromet i es solidaritza amb les altres ciutats i governs locals del món compromesos 

amb el desenvolupament cultural de la humanitat. 

Quart.- Que a l'aprovar !'Agenda 21 de la Cultura, l' Ajuntament de Barcelona es 

compromet a promoure la universalització de l'accés als béns i serveis culturals, 

l'ampliació de la capacitat creativa de tots els ciutadans, el respecte dels seus drets 

culturals i J'impuls del desenvolupament cultural de la ciutat com a base per la 

convivencia i la lluitn contra l'exclusió social. L'Ajuntament de Barcelona, es 

compromet igualment al foment de la diversitat cultural de la ciutat, la preservació del 

seu patrimoni cultural, i a garantir el finanyament públic de la cultura per mitja dels 

instruments necessaris. 

Cinquc.- Que l'Ajuntament de Barcelona implementara els instruments adequats per 

garantir la participació i la cooperació deis ciutadans i la multiplicitat d'agents socinls 

associacions, entitats culturals, universitats, sector privat- en implementació deis 

principis, compromisos i recomanacions recollits en 1 'Agenda 21 de la Cultura. 

Sise.- Que es convida aJs ciutadans i ciutadanes de Barcelona, així coma tots els grups 

deJ ~onsell Municipal, a difondre els continguts i les propostes de l 'Agenda 21 de la 

Cultura per tal de contribuir a l'acompliment deis objectius recoll its en la seva 

aprovació. 



Se te.- Que 1 'Ajuntament de Barcelona realitzara un debat periódic de seguiment de les 

poli tiques que. lmn de permetre el desplegament deis objecrius de 1' Agenda 21 de la 

Cultura. 

Vuite.- El Consell Municipal encarrega a I'Institut de Cultura de Barcelona que aculli i 

descnvolupi aquesta proposta. 
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