
MESURA DE GOVERN 

Acció internacional de l'lnstitut de cultura 

Presentació 

Aquesta Mesura de Govern dóna compte de l'acció internacional de l'lnstitut de cultura 

de Barcelona i fixa les principals orientacions a desenvolupar en el futur immediat. Ha 

estat redactada a partir de les orientacions del Pla estratégic de cultura - Nous 

Accents 2006, deis programes i projectes actualment en cursa l'lnstitut de cultura, així 

com deis programes de les organitzacions internacionals dedicades al 

desenvolupament cultural. 

Aquest document presenta tres parts: 

Preambul. Les relacions internacionals en cultura 

(1) L'acció institucional 

(2) L'acció artística i cultural 

Preambul. Les relacions internacionals en cultura 

Les ciutats són agents rellevants en les relacions internacionals en cultura: es doten 

de programes estratégics en aquest ambit, funden i financen agencies (genériques o 

especifiques per cada sector cultural), creen xarxes per a l'intercanvi de bones 

practiques, cooperen amb les institucions i agencies nacionals i internacionals 

dedicades i recolzen l'activitat internacional deis equipaments culturals. 

Les ciutats estableixen lligams de cooperació -es comparteix informació estratégica, 

s'influeix conjuntament en institucions internacionals- i alhora competeixen entre elles 

per a l'acollida d'esdeveniments, la seu d'institucions o la preséncia mediatica. 

Les relacions internacionals en cultura de les ciutats són coherents amb un sector 

cultural cada vegada: 

més professionalitzat en la seva gestió 

més coordinat a totes les escales (local, nacional, internacional), mitjan9ant les 

xarxes 

més vinculat a !'agenda de les grans institucions internacionals 
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més competent a l'hora de relacionar la cultura amb els ambits economic, 

social i territorial 

Les ciutats no sempre tenen una acció cultural internacional explícitament formulada. 

Els plans locals o estratégics de cultura poques vegades recullen els reptes i els 

instruments per a l'acció internacional. La formulació d'una estrategia explícita per a 

l'acció cultural internacional té en compte els següents tres aspectes. 

a. Les relacions internacionals en cultura estan marcades per una tensió entre la 

cooperació i la projecció. 

La cooperació inclou aquelles polítiques i programes amb l'objectiu de generar 

conjuntament nous projectes, que es defineixen a partir de processos de treball a mig i 

llarg termini, amb aproximacions bilaterals o multilaterals; sovint dins de xarxes 

culturals internacionals. Els objectius de les polítiques i programes de cooperació són 

sempre intrínsecs a l'ambit artístic i cultural (formació, creació, producció, difusió, 

avaluació) i sempre incorporen un component d'innovació. 

La projecció inclou les polítiques i els programes per donar a conéixer els elements 

(objectivament o subjectivament) excel-lents d'un territori, i inserir-los en els programes 

d'altres territoris. L'aproximació se centra en un producte, és més aviat unilateral (en 

una sola direcció}, treballa amb termes curts, normalment un esdeveniment, i té 

l'atracció mediatica comuna de les prioritats. 

La cooperació és més exigent que la "projecció" atés que comporta una definició clara 

deis objectius a llarg termini i implica, també, una avaluació externa implícita, 

realitzada pels membres de la xarxa o en el projecte compartit. 

b. Les relacions internacionals en cultura estan marcades per !'existencia de xarxes i 

partenariats. 

Una xarxa és una agrupació estable de professionals en un sector cultural. Totes les 

xarxes són punts de: (1) trobada, debat i lobby, (2) aprenentatge i professionalització, 

(3) programació i co-producció. 

Existeixen xarxes en cada sector, en són exemples 1' AFCI (film commissions}, la 

Convenció Teatral Europea - CTN (teatres nacionals); I'IETM (teatres independents), 

I'European Festival Association - EFA (grans festivals), I'EFWMF (músiques del món), 

el RESEO (operes i educació) I'IFLA (biblioteques), I'Audiences Europe (nous públics), 

el CIMCIM (museus de música), i un llarg etcétera. Es pot trobar informació exhaustiva 

de cada xarxa al portal de la cooperació cultural europea Labforculture.org. 

Un partenariat és un pacte puntual de col·laboració entre diversos agents culturals 

d'un mateix sector, normalment com a projecte compartit davant d'una oportunitat de 
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financ;ament per a un projecte. En el millor deis casos, els membres d'un partenariat es 

coneixen entre ells préviament perqué han format part d'una xarxa préviament. 

c. Les relacions internacionals en cultura es recolzen en el paper articulador de les 

organitzacions internacionals. 

Les organitzacions internacionals com la Unesco, el Consell d'Europa o la Unió 

europea han adaptat els seus programes per afavorir les xarxes i recolzar els 

partenariats sólids. 

Aquestes institucions volen implicar les ciutats en els seus programes, pero no sempre 

es doten de la capacitat de coordinació i lideratge adients (ni deis recursos 

necessaris). 

La diversitat cultural s'ha convertit en el principi regulador de l'acció pública en cultura 

per part deis estats (Declaració i Convenció d'UNESCO, 2001 i 2005). Hi estan 

fortament associats els conceptes de cooperació internacional i dialeg intercultural. 

1 . L'acció institucional de l'lnstitut de cultura 

L'Agenda 21 de la cultura és l'eix que articula l'acció institucional de l'lnstitut de 

cultura en l'ambit internacional. Aquest document s'ha convertit en el document més 

rellevant de les polítiques culturals de les ciutats. i com a tal ha estat reconegut per 

altres ciutats d'arreu del món, i també per les institucions internacionals dedicadas: 

Unesco, Consell d'Europa i Unió Europea, entre d'altres. 

Aprovada a Barcelona el 8 de maig de 2004, en el marc del Fórum universal de les 

cultures i del Fórum d'autoritats locals, !'Agenda 21 de la cultura és avui l'eix deis 

treballs en cultura de l'organització mundial de Ciutats i Govern Locals Units -

CGLU. 

L'Agenda 21 de la cultura consta de 67 articles dividits en tres ambits: principis, 

compromisos i recomanacions. L'any 2006, la Comissió de cultura de CGLU va 

aprovar dos documents complementaris: "Consells sobre la implementació local de 

!'Agenda 21 de la cultura" i "lndicadors culturals". 

L'Agenda 21 de la cultura esta tradu'ida a 11 llengües: alemany, anglés, arab, catala, 

espanyol, francés, gallee, italia, japonés, portugués i turc. Més de 300 organitzacions 

d'arreu del món estan vinculadas a !'Agenda 21 de la cultura. 

L'lnstitut de Cultura de I'Ajuntament de Barcelona presideix la Comissió de cultura de 

CGLU. Aquesta comissió esta vice-presidida perles ciutats de Buenos Aires, Estocolm 

i Lilla. Aquesta comissió té com a objectiu la direcció i el seguiment deis treballs de 
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difusió i implementació de !'Agenda 21 de la cultura. Aquesta comissió es reuneix un 

cop l'any per coordinar les accions internacionals relatives a !'Agenda 21 de la cultura. 

Les reunions de la Comissió de cultura de CGLU s'han realitzat a Barcelona (octubre 

de 2006) i Lilla (setembre de 2007); la reunió prevista per al novembre de 2008 se 

celebrara a lstanbul, en el marc de les reunions estatutaries (Buró Executiu i Consell 

Mundial) de CGLU. 

L'Agenda 21 de la cultura és el resultat d'un procés de recerca, desenvolupament i 

innovació en l'ambit de les polítiques públiques. El document propasa una 

aproximació holística a la política cultural d'una ciutat i centra les seves propostes en 

l'ambit de la ciutadania, la proximitat, la diversitat, el dialeg intercultural i la cooperació 

internacional. El seu caire innovador ha estat ratificat per les organitzacions 

internacionals. L'Agenda 21 de la cultura ha obert un nou camp per a la diplomacia 

cultural de les ciutats. 

Barcelona és la ciutat capdavantera d'aquesta iniciativa. La redacció d'un document 

de consens sobre les polítiques culturals locals fou una iniciativa de la nostra ciutat 

l'any 2002, que tot seguit va trobar aliats en ciutats europees i llatinoamericanes. Els 

esborranys del document van ser escrits entre el 2002 i el 2004 per (a) experts en 

polítiques culturals, (b) les xarxes de ciutats regionals, en el cas d'Europa, per 

Eurociutats, Sigma i les Rencontres; en el cas d'América, per lnterlocal i 

Mercociudades, i (e) les ciutats que van desitjar compartir ellideratge amb Barcelona, 

entre les quals cal destacar Lilla, Lió, Roma, Torí, Estocolm i Berlín; Buenos Aires, 

Porto Alegre, Recife, Montevideo, Bogota, Medellín, la Paz, Méxic i Montreal, 

respectivament. 

Les activitats de la Comissió de cultura de CGLU estan recollides en el programa de 

treball 2008-2010, aprovat per CGLU en el seu Congrés Mundial de 2007. Aquest 

programa consta de cinc punts: 

a. Governam;a. Assegurar un lideratge compartit de la comissió amb els vice

presidéncies,tot atorgant responsabilitats especifiques a membres de la comissió i 

mirant d'ampliar-ne la representativitat en els continents menys presents. 

b. Desenvolupament de projectes. L'intercanvi d'informació i de coneixement sobre les 

polítiques culturals locals reverteix en una millora de la qualitat per a cada membre de 

la comissió. L'informe realitzat per a Unesco sobre "Polítiques locals per a la diversitat 

cultural" i la informació continguda on-line allloc web www agenda21culture net en són 

bons exemples. És prevista (al maig de 2009) la publicació d'un recull de casos 

d'estudi de ciutats que han desenvolupat localment !'Agenda 21 de la cultura. És 

previst també el llan<;ament d'un programa (amb I'Agéncia Espanyola de Cooperació 
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Internacional per al Desenvolupament) d'un programa de recolzament a la 

implementació de !'agenda 21 de la cultura en les ciutats ubicades en pálsos en 

desenvolupament. Finalment, la Comissió promou també l'organització d'activitats de 

formació i capacitació en la política i la gestió cultural. 

c. Desenvolupament de polítiques. La investigació, el desenvolupament i la innovació 

són a la base del lideratge en processos internacionals. El treball en l'ambit deis 

indicadors culturals, deis Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i de la Convenció 

sobre la diversitat cultural seran objecte d'atenció especial. 

d. Desenvolupament d'aliances i partenariats. La Comissió de cultura treballa sempre 

amb aliances amb les institucions internacionals de l'ambit cultural. Es pot destacar el 

treball amb el Consell d'Europa (programa de "ciutats interculturals") i amb la Unesco 

(avaluació a la Xarxa de ciutats creatives. eventual celebració del Dia Mundial de la 

Diversitat Cultural cada 21 de maig). També cal destacar l'alian9a ambles xarxes de la 

societat civil que, a poc a poc, s'articulen elles mateixes a escala internacional, en són 

exemples la Federació de Coalicions per a la Diversitat Cultural (2007) o la Plataforma 

per una Europa lntercultural (2008). 

e. Recursos. La Comissió treballa per implicar-hi donants nacionals i internacionals, 

públics i privats, en els seus treballs. N'és un bon exemple el treball amb I'AECID, que 

ha finan9at en part les activitats de la Comissió l'any 2008, i amb qui s'ha obert un 

horitzó de cooperació per als anys a venir. 

El treball internacional en l'ambit institucional comporta uns rédits en altres ambits: 

centralitat en la circulació de la informació, implicació en projectes de cooperació 

cultural i artística, preséncia i visibilitat en les organitzacions internacionals. Ellideratge 

refor9a activitats com: 

- lniciatives intemacionals. El lideratge internacional amb !'Agenda 21 de la cultura 

permet la implicació de l'lnstitut de cultura en les iniciatives europees vinculades amb 

les polítiques culturals. N'és un exemple el programa "Barcelona- Dialeg intercultural", 

concebut com a resposta local a la iniciativa de I'Any Europeu de Dialeg lntercultural. 

Durant l'any 2008, les ciutats europees que han desenvolupat un programa local s'han 

coordinat, a iniciativa de Barcelona, dins de la xarxa europea d'Eurociutats. 

- Ciutat convidada. Des del 2006, les festes de la Mercé acullen la producció cultural 

tradicional i contemporania d'una ciutat. Les ciutats de Medellín (2006), Casablanca 

(2007) i Quito (2008) han participat en aquest programa. La ciutat convidada permet 

tant l'establiment o el refor9ament d'una relació institucional estreta, com la cooperació 

entre els agents culturals de totes dues ciutats. 
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- Altres associacions multilaterals. L'lnstitut de cultura participa als treballs del Fórum 

cultura de la xarxa europea Eurociutats i a la xarxa iberoamericana lnterlocal de ciutats 

per a la cultura. 

- Agermanaments i relacions bilaterals. Moltes ciutats sol·liciten la implicació de la 

nostra ciutat en celebracions d'ambit cultural , o demanen informació sobre els 

programes culturals de la ciutat. En la majoria de casos, l'lnstitut de cultura canalitza 

aquesta petició vers algun deis equipaments o programes culturals de la ciutat: 

museus, espais escénics, centres d'art, biblioteques o festivals. Es reben una mitjana 

d'un centenar de peticions l'any. 

- Grans esdeveniments. La presencia de la cultura de la nostra ciutat als grans 

esdeveniments es canalitza vers els equipaments o programes culturals públics i/o els 

agents privats culturals. En són exemples la Capital de la Cultura Arab Damasc 2008 

(canalitzada pel Museu Etnológic) i I'Exposició de Xangai 2010. 

2. L'acció artística i cultural de l'lnstitut de cultura 

Gairebé tots els equipaments culturals de Barcelona, incloent-hi les que formen part de 

l'lnstitut de cultura de Barcelona, tenen una acció internacional. 

Els gestors culturals a carrec d'un museu, un centre d'arts escéniques, un festival, o 

una biblioteca tenen a l'abast informació sobre les tendéncies actuals en l'ambit de la 

gestió i de la producció. La informació es produeix normalment a les xarxes culturals. 

La qualitat de la programació i de la gestió d'un centre cultural, públic o privat, 

augmenta si existeix una dimensió internacional en el seu treball. 

L'lnstitut de cultura de Barcelona promou que cada programa treballi preferentment 

amb la lógica de la cooperació, és a dir, amb l'establiment de lligams de cooperació a 

mig termini. Cada equipament o programa insereix la seva acció internacional com un 

element de normalitat del seu treball, i aquesta es coordina amb l'acció institucional. 

a. Aquesta acció es desenvolupa mitjan9ant la participació en xarxes formals. Aquesta 

participació aporta informació actualitzada sobre les activitats que cada membre 

organitza (amb la possibilitat de contactar amb les ciutats que utilitzin les practiques 

més innovadores), com una agenda d'activitats internacionals, especialment en els 

ambits de la formació i la capacitació. En són exemples la participació de: 
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- El consorci de Biblioteques de Barcelona com a membre de la Associació 

Internacional de Biblioteques- IFLA, i, més específicament de dos grups de treball de 

xarxes de biblioteques metropolitanes i biblioteca pública. 

-El festival Grec coma membre de I'Associació Europea de Festivals- EFA. Aquesta 

xarxa ha promogut una implicació de tots els festivals europeus en I'Any Europeu del 

Dialeg lntercultural - 2008. 

- El Museu d'História de la ciutat de Barcelona - MUHBA participa deis treballs de la 

comissió de museus locals del Conselllnternacional de Museus- ICOM. 

- Barcelona Plató forma part de les associació internacional de film commissions -

AFCI i ha promogut la creació d'una xarxa espanyola de film commissions. 

- El Mercat de les Flors és membre fundador de la xarxa European Dance Houses 

Network que aplega les cases de dansa d'Europa. 

- El Teatre Lliure és membre fundador de la Unió de Teatres d'Europa. 

- El Liceu forma part de la xarxa europea RESEO especialitzada en els programes 

educatius i pedagógics de les operes europees. 

b. L'acció internacional també es concreta en la participació amb partenariats que 

sovint utilitzen fons europeus. En són exemples: 

- Biblioteques de Barcelona ha liderat el projecte "Modernització de les biblioteques de 

l'euro-mediterrania", en el marc del programa Med'Act i desenvolupat amb les xarxes 

de biblioteques de Salónica, Estrasburg, Fes, Casablanca i Jdeidah (en l'ambit de la 

formació i la capacitació) i participa al projecte "Animaleper" sobre la difusió de la 

il·lustració infantil i d'adults. 

- El Mercat de les Flors participa en diversos partenariats europeus, per exemple, el 

projecte Chin-a-moves, col·laboració entre artistes europeus i xinesos a l'entorn de la 

formació, i els projectes ITEE i O-dance sobre els processos de creació i la producció 

en el camp de la dansa contemporania a tota Europa. 

- El Centre de Cultura Contempon3nia de Barcelona lidera el premi Europeu de I'Espai 

Públic, que co-organitza amb institucions de !'arquitectura i l'urbanisme de Rotterdam, 

París, Londres, Viena i Hélsinkí. 

- L'acció internacional deis equipaments i deis programes culturals de Barcelona 

també inclou la producció. Els exemples formen part de la normalitat de cada 

equipament i són molt nombrosos: les coproduccions de la Virreina amb centres d'art 
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com Artium o le Tripostal , del MACBA amb la Tate Modern, el Reina Sofía o el 

Frankfurter Kunstverein, del Liceu amb la Monnaie de Brussel-le o I'Opernhaus de 

Zurich, del Grec amb altres festivals d'estiu d'Edimburg, Avinyó o Roma, i molts 

d'altres exemples. 

- La cooperació de Barcelona Solidaria esta donant suport a un projectes de 

cooperació cultural. Es pot destacar el projecte de cooperació a llarg termini amb 

Maputo, que comporta la rehabilitació d'un centre cultural a la capital mo9ambiquenya, 

i un programa associat de formació i capacitació en gestió cultural. En aquest marc, 

l'lnstitut de cultura va acollir al maig de 2008 una delegació de técnics en cultura de 

I'Ajuntament de Maputo, i els va posar en contacte amb biblioteques, centres civics i 

agents culturals associatius. 

c. Per tal de desplegar la seva acció internacional, l'acció artística i cultural deis 

programes de I'ICUB es recolza en les organitzacions i agéncies nacionals 

dedicades al foment de la cooperació internacional: 

- Els dispositius participats pel Govern de Catalunya, basicament, l'lnstitut Ramon 

Llull i l'lnstitut Catala de les lndústries Culturals- ICIC. 

- Els dispositius de les relacions culturals i de la diplomacia espanyola: Instituto 

Cervantes, AECID i SEACEX. 

- Els consorcis especialitzats en la cooperació internacional, com I'IEMED, la Casa 

Asia, la Casa América o la Casa Arab. 

- Els instituts estrangers de cultura com Goethe-lnstitut, British Council o l'lnstitut 

fran9ais, que continuen essent agents essencials en la cooperació. 

Conclusió. L'acció internacional de l'lnstitut de cultura 

- L'acció internacional es basa en la cooperació, és a dir, treball a llarg termini , articulat 

amb xarxes i en contacte amb les institucions internacionals. 

- El treball amb !'Agenda 21 de la cultura constitueix una gran innovació en l'ambit de 

les polítiques públiques, ben reconeguda internacionalment. 

- Ellideratge en l'ambit institucional comporta rédits en l'ambit artístic i cultural. 

- La dimensió internacional deis equipaments culturals dóna valor afegit en termes de 

programació i de gestió. 
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