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Barcelona és ciutat de cultura. 
N’és bona prova l’ampli ventall 
d’iniciatives –públiques i priva-
des- i els nombrosos equipa-
ments presents a la ciutat, que 
la fan atractiva no només per als 
propis barcelonins i barceloni-
nes, sinó per a totes les perso-
nes que ens visiten d’arreu, de 
manera que ha esdevingut lloc 
d’interès cultural a nivell inter-
nacional. 

La cultura ha estat, des de 
sempre, un dels factors que 
manté viva la nostra ciutat, alhora 
que la impulsa cap al futur amb 
empenta. La creativitat i la seva 
plasmació en les diverses disci-
plines artístiques i culturals són 
innovació per naturalesa i, sovint, 
ens donen pistes d’algunes ten-
dències que s’apropen i que 
acaben influint en altres àmbits, 
com l’econòmic i social. 

Des de l’Ajuntament creiem en la 
necessitat d’una constant evo-
lució de les polítiques de pro-
moció de la cultura, per avançar 
junts amb el sector. Ja l’any 1999, 
es va definir el primer Pla Estra-
tègic de Cultura de la ciutat, un 
acord per estendre la cultura a 

totes les capes socials i vetllar pel 
desenvolupament cultural com a 
condició necessària per a la qua-
litat de vida de les persones. 

Des d’aleshores, les polítiques 
locals de promoció de la cultura 
s’han anat adaptant als canvis 
i a les noves necessitats. En un 
context de diversitat cultural 
com l’actual, la nova realitat i els 
reptes de futur ens fan prioritzar 
el binomi proximitat-excel·lència. 
Ens conviden, d’una banda, a 
impulsar la qualitat en la creativi-
tat i la producció i, de l’altra, ens 
porten a crear entorns que afa-
voreixin la interacció i convivèn-
cia entre els ciutadans i ciutada-
nes: espais repartits pels barris, 
orientats a l’assaig, la creació i 
la producció. D’aquesta manera 
aconseguirem una àmplia xarxa 
de fàbriques de creació.

El repte és comú. Implica tothom 
que, d’una manera o altra, partici-
pem i gaudim de la cultura. Espe-
rem que projectes com aquest 
ens ajudin a mirar encara més 
endavant.

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
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Jordi William Carnes

Tinent d’alcalde d’hisenda  
i promoció econòmica i  
president de Barcelona Activa

En un context canviant, de con-
tínua transformació, la cultura és 
un dels sectors més sensibles i 
que, alhora, presenta més opor-
tunitats. 

Des de la perspectiva del desen-
volupament econòmic, el sec-
tor cultural presenta oportuni-
tats que passen per promoure 
el diàleg entre aquest sector i 
l’empresarial. Amb aquest ob-
jectiu, l’any 2005, s’impulsà la 
Fundació Barcelona Cultura, 
que des de la seva creació ha 
iniciat projectes com la crea-
ció d’un fons de risc per a les 
indústries creatives, la cerca 
d’oportunitats en l’adquisició 
i el finançament d’obres d’art, 
l’elaboració d’indicadors cultu-
rals i la col·laboració en jornades 
com la de presentació d’aquest 
estudi.

La publicació +i+B Cultura recull 
quatre tendències de futur del 
sector: l’aproximació de la cul-
tura a les persones, la cocreació 
de continguts, l’empresa com a 
promotor de la cultura i la crea-
tivitat que sorgeix al carrer. El 
conjunt d’aquests quatre focus 
presenta un escenari cultural per 

els propers anys que afecta, i en 
molts casos canvia, el paper 
dels creadors, productors, dis-
tribuïdors i públic. 

Estem convençuts que dels exem-
ples que s’ofereixen a continua-
ció poden sorgir noves oportu-
nitats d’innovació i negoci que, 
entre tots i totes, sabrem treure’n 
profit.
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EL PROjECTE +i+B

Aquesta publicació és el resultat del projecte +i+B, Més Innovació 
Més Barcelona; un projecte promogut per Barcelona Activa en  
col·laboració amb The Node Company, amb l’objectiu de contribuir 
activament en la catalització de la innovació en diferents sectors 
estratègics per a Barcelona.

Objectius del projecte:
• Identificar nous actors rellevants i tendències que afectin al sector.
• Fomentar la reflexió i la detecció d’oportunitats d’innovació i negoci.
• Fomentar el networking i l’intercanvi d’idees.
    

COm ES 
LLEGEIX AqUESTA 
PUBLICACIÓ?
Es presenten territoris d’oportunitat per al sector de la cultura  
i una sèrie d’exemples d’iniciatives innovadores que il·lustren com  
s’està explotant aquest territori. Cada exemple planteja preguntes 
en relació a les tendències socials i de consum per reflexionar  
sobre quines (altres) oportunitats de negoci poden aparèixer  
al crear sinergies amb altres sectors d’activitat. 

Què és un territori d’oportunitat?

És una àrea per al desenvolupament d’idees, productes i serveis 
que respon a un benefici per als ciutadans i les ciutadanes.
La definició de territori inclou:
• Les tendències relacionades, entenent com a tendència un  
patró que es detecta en un conjunt de fets acumulats durant  
un període de temps.
• Perfils dels actors involucrats en el territori: usuaris/àries,  
consumidors/es i emprenedors/es potencials. 
• Els beneficis potencials per als actors que poden aparèixer amb 
el desenvolupament d’iniciatives en el territori d’oportunitat.

Què és un exemple innovador?

Una activitat o iniciativa que il·lustra el territori d’oportunitat  
i genera reflexió, fomentant un esperit proactiu respecte a  
pròximes tendències sorgides en la societat.



12 13

CULTURE 
UBIqUITy 

TERRITORI 
D’OPORTUNITAT 1
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DEfINICIÓ
Adaptar la cultura i l’art al nou ritme de vida, utilitzant 
la tecnologia mòbil com un nou vehicle de distribució  
i aproximació a les persones.

CUL-
TURE 
UBI-
qUITy

• Transumers: ens referim a una 
nova societat que inverteix més 
temps “en trànsit” (en moviment), 
que en un lloc fix.

• Mòbil–centre: el mòbil es conver-
teix en el centre d’entreteniment i 
d’interacció amb el nostre entorn.

• Instantaneïtat: la societat de la 
satisfacció immediata evoluciona 
cap a negocis que requereixen 
menys temps d’espera i facilitats 
d’entrega.

• Oci espontani: evolucionen els 
low-cost i escapades de cap de 
setmana (plaers curts planificats  
a l’últim moment).

• Operadors mòbils.

• Creadors de videojocs.

• Creadors de contingut per al mòbil.

• Proveïdors d’aplicacions al mòbil.

 Es dóna per entès que els negocis culturals 

i artístics queden inclosos (editorials, 

productors musicals i cinematogràfics, 

cinemes i teatres, responsables de sales 

d’exposicions i museus, etc.).

Usuaris

• Aprofitar els moments “en tràn-
sit” i d’espera per entretenir-se  
i consumir cultura.

• Tenir més poder de decisió sobre 
l’elecció de les opcions culturals.

Organitzacions

• Accedir a un perfil d’usuari poc 
adaptat als formats llargs.

• Millorar els serveis per facilitar 
l’elecció i el consum dels productes 
culturals.

Tendències Actors Beneficis
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INTERACTUAR AmB ANUNCIS  
AL CARRER

fORmATS CURTS

www.shotcode.com

Fas un foto al codi i, auto-
màticament, aquest codi et 
redirigeix a un lloc web on 
pots accedir a més informació, 
vídeos, etc.

www.ipod.com/podcast

Podcast permet la descàrrega 
de vídeos, ràdio i llibres al teu 
iPod en format de pagament  
i també gratuïtament.

www.mobot.com

Líder en tecnologia visual  
de recerca. 

Fas una foto de la imatge, 
l’envies a Mobot i,  al moment, 
reps més informació sobre el 
producte anunciat.

www.fuelfortravel.com

Fuel for Travel permet descar-
regar guies de viatge, música, 
audio-books, programes de 
tv i pel·lícules al mp3 i a altres 
plataformes.

Localitzat a “Amsterdam Air-
port Schiphol”.

El desenvolupament 
de codis permet que 
les persones puguin 
interactuar amb 
imatges físiques, fent 
possible que l’usuari 
ampliï informació d’un 
anunci o pugui veure 
un vídeo promocional.   

Diferents expressions artístiques (llibres,  
música, videoclips,…) s’han anat digitalitzant  
i s’han creat nous formats curts adaptats al  
mòbil o a l’iPod.

Quines entitats culturals poden aprofitar aquesta tecnologia?  
(exemple: veure tràilers al mòbil davant la cartellera del cine) 

Aquests formats es podrien distribuir en 
màquines vending situades en les sales 
d’espera o en estacions, aeroports, etc? 
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LOCALITzAR 
LA CULTURA A LA CIUTAT

CULTURA I VIDEOCONSOLA

www.cityzeum.com 

Guia turística 100% gratuïta, 
mòbil i col·laborativa, sobre 
205 destinacions.

Permet consultar les guies de 
viatge, descarregar-les a l’iPod, 
a la PDA, al GPS, al mòbil, etc. 
i participar escrivint més guies 
turístiques wiki multimèdia.

www.mediamolecule.com/
games.html

Little Big Planet, anunciat per  
a la  PlayStation 3, obre la 
porta a un nou entreteniment 
de l’oci electrònic que alguns 
bategen com Gaming 3.0, en 
el qual la contribució dels juga-
dors com a creadors de contin-
gut és tan important que, de 
fet, és el joc en sí mateix.

www.galeonsoftware.com 

WISP permet conèixer on hi 
ha places disponibles, reser-
var-ne una abans d’arribar-hi 
i pagar pel temps exacte 
d’aparcament amb el mòbil. 
A més, l’abonat sap el cost de 
cada plaça, pot saber si n’hi 
ha alguna de lliure en un carrer 
concret o en zona de càrrega 
i descàrrega en temps real. El 
sistema vincula el mòbil amb la 
matrícula del cotxe.

Sistema desenvolupat per 
l’empresa espanyola Galeón 
Software. 

“Los niños salen del cuarto de 
los niños”
Article a El País, 26/08/07 
http://www.elpais.com/articulo/revista/
agosto/videojuegos/salen/cuarto/ninos
elpepucul/20070826elpepirdv_5/Tes 

Al Japó, ja estan triomfant 
nous títols de la Nintendo DS, 
com Cooking navigation, una 
espècie de professor de cuina 
amb un enorme receptari que, 
per exemple, idea menús ba-
sant-se en el màxim de calories 
que introdueix l’usuari; Face 
training, que proposa i assesso-
ra exercicis facials que suposa-
dament combaten i prevenen 
les arrugues, o Visual training, 
que serveix per entrenar la vista 
amb uns reptes especialment 
dissenyats per un prestigiós 
oculista japonès que prepara  
a esportistes d’elit.  

Apreixen GPS’s al 
mòbil que permeten 
localitzar diversos es-
deveniments arreu de 
la ciutat.

Els videojocs 
presenten jocs 
interactius que 
permeten 
desenvolupar algun 
tipus d’habilitat 
en el jugador, així 
com participar 
interactivament 
amb altres jugadors.

Quin tipus d’oferta cultural i artística aporta més valor sobre un 
mapa de la ciutat?

Quines oportunitats oferereix el canal de distribució videoconsola 
a la indústria cultural i artística?



20 21

COCREACIÓ
TERRITORI 
D’OPORTUNITAT 2
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COCRE-
ACIÓ 
DEfINICIÓ
Nous models de negoci que integren el consumidor 
en el procés de creació i de lliurament del contingut 
cultural i artístic, perquè arribi a compartir-ne els  
beneficis.

• Democratització del consum:  
els consumidors són part activa en  
la cadena de creació i entrega de  
productes i serveis.

• Economia de l’experiència:  
els esdeveniments i actuacions 
experiencials en viu agafen especial 
rellevància, davant de productes 
estandaritzats.

• Web 2.0: els consumidors creen el 
contingut (Wikipedia, Myspace,  
Facebook, Youtube...).

• Benefit Share: els usuaris, a més  
de crear contingut, obtenen part 
dels beneficis compartits amb els 
creadors.

• Plataformes tecnològiques que  
permeten la interacció i la modifica-
ció d’imatges.

• Productes software de disseny 3D.

Es dóna per entès que els negocis culturals  

i artístics queden inclosos (editorials, pro-

ductors musicals i cinematogràfics, cinemes  

i teatres, responsables de sales d’exposici-

ons i museus, etc.).

Organitzacions

• Trobar formes de negoci alternati-
ves davant de la disminució del  
consum de CDs i certs formats de 
llibres o diaris.

• Sentir-se implicat des de l’inici del 
procés de creació.

Usuaris

• Aconseguir més contacte i proxi-
mitat amb l’artista.

• Sentir-se implicat des de l’inici del 
procés de creació. 

Tendències Actors Beneficis
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EL CONSUmIDOR  
SELECCIONA DES  
DEL PRImER mOmENT
Apareixen diversos models de negoci que inclouen 
el consumidor a l’ inici del procés de creació, per-
metent que pugui escollir algunes variables inicials.

www.itsourmovie.com

El director de cine Alex Jovy ha 
ideat una manera d’atraure al 
públic per veure la seva pròxima 
pel·lícula The flirting club.  
El públic té l’opció de fer proves 
de càsting, votar quina és la 
millor, escollir els actors, etc.  
I, també, et pots convertir en 
coproductor per 10 GBP. 

www.iamverity.com

La cantant Verity preven 50.000 
CDs a 19 € amb l’exclusivitat que 
els compradors poden escollir 
quines són les cançons a gravar 
en el disc final. A més, tots els 
participants, tenen la recompen-
sa d’aparèixer amb el nom en un 
llistat a la versió final del disc.

Quins altres paràmetres podrien escollir els  
consumidors quan s’inicia una creació?
(exemple: elegir el perfil d’un personatge en  
una novel·la)

EL CONSUmIDOR 
éS L’ARTISTA
Es tracta de convertir el consumidor en  
l’artista, formant part complementària 
o total del producte final.

www.youtube.com/ 
audioswap_main

¿Busques música pel teu vídeo? 
YouTube ofereix el servei gratuït 
AudioSwap amb el qual, gràcies 
als acords que tenen amb ar-
tistes i productores de música,  
l’usuari pot afegir les seves can-
çons als vídeos de YouTube. Així, 
l’usuari aconsegueix una banda 
sonora fantàstica i els artistes 
aconsegueixen participació en  
el vídeo. Tothom hi guanya!

www.reporter.co.za

Reporter.co.za és un web on tots 
els articles, imatges, àudios i  
vídeos són enviats pels usuaris.

L’objectiu és oferir als lectors 
l’oportunitat de determinar què 
val la pena o què s’entén com  
a “notícia”. 

Els registrats paguen, de forma 
simbòlica, una contribució  
econòmica.

Quin tipus de producte cultural permet que 
l’usuari dissenyi una part del resultat final?
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EL CONSUmIDOR, 
A méS A méS, 
REP BENEfICIS
Els consumidors reben beneficis gràcies a la seva 
participació activa en el negoci.

www.sellaband.com

Esponsorització de cantants:

Per primer cop, fans i artistes 
poden fer negoci conjuntament. 
Cada artista disposa de 5.000 
accions. Cada acció costa 10$. 
Junts, els fans o “believers”, han 
d’aconseguir 50.000$ perquè  
el seu artista gravi un disc en  
un estudi.

 

www.scooplive.com

El consumidor ven el seu  
contingut artístic:

Website on els usuaris poden 
vendre les seves fotografies als 
periodistes de tot el món,  
guanyant fins a un 85% del  
preu de venda.

A quins altres negocis culturals es podrien aplicar 
aquests dos models de negoci?  
(exemple: esponsorització d’actors teatrals?)

PRODUCTE CULTURAL/
ARTÍSTIC INTERACTIU
L’exposició artística  
es presenta de mane-
ra que el consumidor 
pot personalitzar-la  
o modificar-la.

El Museu del Futur 
www.aec.at

27/09/2007 
El centre, obert fins a finals de 
2008, acull unes 50 instal·lacions 
interactives , que demostren 
com humans i ordinadors poden 
comunicar-se sense l’ajuda d’un 
ratolí o un teclat, obligant al 
públic a posar en joc el seu cos i 
sentits. 

Encara que sembli impossible,  
el visitant toca elements gràfics  
i fins i tot percep la seva tem-
peratura (Thermoesthesia de 
Kumiko Kushiyama) o interactua 
amb un llibre virtual, ampliant 
detalls, animant fotografies  
i obrint enllaços sense tocar-lo, 
només executant els moviments 
en l’aire (Librovision). 

www.blinkenlights.de

El famós edifici d’oficines Haus 
des Lehrers a l’ Alexanderplatz 
de Berlín ha sigut reformat per 
convertir-se en la pantalla digital 
interactiva més gran del món: 
Blinkenlights.

L’edifici s’ha transformat en un 
enorme display mitjançant la 
col·locació de 144 llums darrere 
de les finestres davanteres de 
l’edifici. Amb un telèfon mòbil 
pots jugar a ping-pong amb 
Blinkenlights o amb un amic.  
El programa Blinkenpaint et 
permet crear les teves pròpies 
animacions i participar en  
un concurs.

Quin tipus d’expressió cultural permet modificacions per part del públic?
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ART I 
EmPRESA

TERRITORI 
D’OPORTUNITAT 3
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ART 
I Em-
PRESA

• Economia de la creativitat:  
augmenta l’aposta de les empreses 
per directius amb capacitat 
d’innovació i creativitat.

• Màrqueting experiencial:  
les agències de màrqueting i comu-
nicació busquen noves maneres per 
impactar al consumidor, cada cop 
més properes a l’art.

• Consultories de formació  
i coaching a empreses.

• Agències de formació en arts  
escèniques.

• Agències de comunicació  
i màrqueting.

Es dóna per entès que els negocis culturals  

i artístics queden inclosos (editorials, 

productors musicals i cinematogràfics, 

cinemes i teatres, responsables de sales 

d’exposicions i museus, etc.).

Organitzacions –  
empreses no culturals:

• Desenvolupar habilitats creatives 
en uns directius clàssicament més 
centrats en capacitats analítiques.

• Motivar la inspiració dels directius.

Organitzacions culturals/
artístiques:

• Obrir noves vies de negoci amb 
un nou públic: l’empresa.

Tendències Actors Beneficis

DEfINICIÓ
Convertir productes culturals i artístics que fins ara 
es dirigien només als ciutadans en serveis per a les 
empreses.
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L’ART I LA CREATIVITAT 
AL SERVEI DE LA fORmACIÓ
L’art i la creativitat són 
eines molt poderoses 
de transformació. 
Els serveis de coaching  
i formació a empreses 
ho tenen present i  
inclouen noves formes 
per potenciar els  
directius en l’era de  
la “innovació”. Top Manager 

www.granadadigital.com/gd/
amplia.php?id=68809&parte= 
Universidad

Top Manager és un projecte 
d’innovació docent que té per 
objectiu facilitar un context 
adequat perquè els alumnes 
participants desenvolupin un 
conjunt d’habilitats directives 
per millorar la seva formació en 
l’àrea de gestió d’empreses.

www.expresarte.es

Serveis d’interpretació per  
millorar habilitats de comunica-
ció, treball en equip i resolució  
de conflictes.

Augmenta la demanda d’aquest 
tipus de coaching per part de les 
empreses.

En aquest context, les editorials, els tallers de teatre i d’altres organitza-
cions culturals podrien agafar un rol decisiu en el coaching a empreses?

BRAND PERfORmING: 
qUAN EL màRqUETING 
TAmBé éS ART
Trobar formes originals per tenir presència  
i  destacar davant del consumidor s’ha convertit 
en una manera d’expressió artística.

www.vfestival.com

Festival patrocinat per Virgin 
Mobile que et permet, a part 
d’escoltar els concerts, descar-
regar-te el “kit del festival” al 
mòbil. Cada kit conté una bossa 
de sorpreses amb aplicacions del 
concert al mòbil.

Entre aquestes aplicacions hi 
trobem: salvapantalles brillants 
perquè la gent es trobi enmig de 
la multitud, gràfics simulant “foc” 
per substituir els clàssics encene-
dors dels concerts, etc.

www.thethingquarterly.com

The Thing és un magazine de 
periodicitat quadrimestral que, 
en comptes d’utilitzar el format 
clàssic de revista,  envia un 
objecte d’art i dins de l’objecte, 
hi trobem el text.

Cada edició es dedica a un 
artista en concret: Miranda July, 
Thrisha Donnelly…

Les productores, les sales de concerts  
o  d’altres agents de la cultura podrien oferir  
serveis de màrqueting artístic?
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PRODUCCIÓ LOw-COST
Els spots publicitaris i/o les produccions de  
videoclips han requerit, tradicionalment, grans 
pressupostos. La democratització del procés  
de producció és una oportunitat.

www.spotrunner.com

Es tracta d’un negoci similar.  
El procés és online i automatit-
zat: els consumidors elegeixen 
entre una alta varietat de vídeos. 
Després d’escollir un anunci es 
personalitza la informació en 
pantalla.

Anuncis self- service.

www.spotzer.com

Ofereix spots ready to air a baix 
cost. Utilitza recursos alternatius 
(com accés als arxius de la BBC) i 
està creant una plataforma onli-
ne que permet que els freelances 
puguin contribuir amb vídeos.

Les empreses poden persona-
litzar els vídeos afegint el seu 
missatge. No hi ha exclusivitat  
de l’anunci, sinó que es gestiona 
a través de llicències per regions.

Com els artistes es poden beneficiar d’aquests  
negocis? Estem davant d’una nova via de negoci 
per a les productores de cine?

ESPAIS INSPIRADORS 
PER A LES EmPRESES
Augmenten les empreses que ofereixen serveis  
de decoració artística, rènting de peces d’art o  
de sales en un entorn únic, per tal d’apropar l’art  
a l’entorn laboral.

www.esferadearte.com

Esfera de Arte ofereix els serveis 
de: decoració d’oficines, regals  
d’empreses, venda i rènting 
d’obres d’art, muntatge artístic 
d’exposicions, realització ad hoc 
d’obres d’art, entre d’altres.

www.museumaritimbarcelona.com

El lloguer d’espais amb una arqui-
tectura única s’ha popularitzat  
i s’utilitza com a escenari perfecte 
per poder tenir reunions i  
presentacions “inspiradores”,  
que permetin als executius sortir 
del seu entorn habitual.

Quines altres formes per apropar l’art i la cultura  
a l’entorn laboral poden aparèixer?
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TERRITORI 
D’OPORTUNITAT 4

CREATIVITAT  
A LA CIUTAT
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CREATI-
VITAT  
A LA 
CIUTAT
DEfINICIÓ
Obtenir el màxim rendiment de les expressions 
artístiques que, de manera espontània, sorgeixen  
al carrer.

• Tornar als orígens: cerca d’auten-
ticitat i recuperació dels artistes  
de carrer.

• Sobreestimulació i societat de 
l’anonimat: l’excés d’estímuls  
i l’anonimat de les grans ciutats  
ha provocat la necessitat de deixar,  
de forma visible, un marca identi-
ficativa.

• Ajuntament i altres administraci-
ons públiques.

• Marques comercials que vulguin 
afegir valors de creativitat al seu 
posicionament.

Es dóna per entès que els negocis culturals  

i artístics queden inclosos (editorials, 

productors musicals i cinematogràfics, 

cinemes i teatres, responsables de sales 

d’exposicions i museus, etc.).

Institucions i Organitzacions:

• Promocionar la ciutat.

• Difondre valors de marca.

• Mobilitzar la ciutadania i crear 
sentiment de pertinença.

Organitzacions

• Participar i dissenyar la seva 
ciutat.

• Trobar noves vies d’expressió.

Tendències Actors Beneficis
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EL CARRER éS L’ESCENARI
Els artistes de carrer 
prenen rellevància i  
comencen a disposar 
d’espais específics  
reservats per a ells.

Buskersfestival.blogspot.com

Els artistes que es guanyen la 
vida al carrer tenen una nova 
plataforma de difusió, el Busker’s 
Festival, que reuneix bandes de 
jazz, reggae, rumba, hip-hop i 
funk, entre d’altres estils. Aques-
ta popular trobada dedicada als 
músics en espais urbans té ja un 
recorregut de 20 anys en altres 
ciutats europees, com Ferrara 
(Itàlia) o Neuchâtel (Suïssa),  
i fa tres anys es va importar  
a Barcelona per animar les nits 
d’agost, el mes en què l’oferta 
d’oci comença a decaure.

Festival de músics del Metro 
www.xarxabcn.net/amuc

La iniciativa de traslladar la 
presència de músics a l’interior 
del metro de Barcelona de forma 
acreditada i regulada es va iniciar 
el mes de novembre de 2001. 

Actualment, són més de 600 
formacions musicals les que  
estan registrades per AMUC BCN 
per poder actuar en els 32 punts 
disponibles del metro, que actu-
alment presenten una imatge 
més moderna, jove i urbana.

En la societat de la sobreestimulació i l’estrés, quin paper poden adquirir 
els artistes de carrer?

INTERCANVIS CULTURALS  
I ARTÍSTICS AL CARRER
Iniciat amb el bookcrossing, han aparegut  
noves formes de difusió i intercanvi de productes 
artístics o culturals.

www.toyvoyagers.com

Toyvoyagers va més enllà del  
bookcrossing. Aquests creadors 
han volgut convertir les joguines 
en els principals companys de 
viatge de totes les persones 
registrades a la plataforma.

www.postcrossing.com

Aquest projecte vol convertir les 
bústies de les cases en petites 
caixes de sorpresa. 

La idea és rebre i enviar postals  
a gent d’arreu del món. És senzill, 
cada vegada que envies una 
postal en reps, com a mínim,  
una altra.

Quins altres temes culturals es poden inter-
canviar i sumar a aquest fenomen?
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EXPRESSIONS 
URBANES I mARqUES 
COmERCIALS
Diverses marques comercials aprofiten l’art  
urbà per afegir valors d’experiència al seu  
pocisionament.

The Diesel Wall Award 
www.diesel.com/cult/wall

The Diesel Wall Award porta 
l’art contemporani als espais 
públics, permetent reinterpretar 
el territori.

Diesel impulsa artistes joves a 
deixar la seva marca a la ciutat 
i en les ments de la gent. Una 
bona oportunitat per donar a 
conèixer els artistes joves. 

www.urbanfunke.com

Foot Locker forma part del festi-
val Urban Funke. Es tracta d’una 
competició dinàmica a les pistes 
de bàsquet a l’àrea de Montjuïc. 
Tenen lloc exhibicions de Street 
Ball , concursos i premis en forma 
de material Foot Locker.

De quina altra manera l’expressió artística es pot 
associar amb una marca comercial?

CREATIVITAT AL  
CARRER I DES DEL 
CARRER
Projectes en què la ciutat en sí mateixa és l’objecte 
d’art, promovent la mobilització ciutadana.

www.urbancultureproject.org

UCP (Urban Culture Project) 
transforma espais del centre de 
la ciutat de Kansas en avingudes 
dinàmiques d’art (exhibicions 
d’art contemporani, live perfor-
mances,...). UCP està promovent 
la ciutat, principalment, a través 
de l’art.

www.londondesignfestival.com

Un festival participatiu en què 
dissenyadors i públic general 
tenen l’opció de pensar noves 
formes d’imaginar Londres, com 
un lloc millor per viure i per visitar. 
Amb transport, entreteniment  
i temes arquitectònics, les idees 
inclouen pintar tot Londres de 
blanc, utilitzar el bus elèctric de 
Tom Dixon, entre d’altres idees.

Com es pot enfocar aquesta participació 
ciutadana cap a una renovació de la ciutat?
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CONCLUSIONS
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jORNADA +i+B
OPORTUNITATS 
D’INNOVACIÓ  
I NEGOCI EN EL 
SECTOR DE LA 
CULTURA 

Amb l’objectiu de reflexionar sobre les oportu-
nitats i/o nous negocis que ofereixen les tec-
nologies de la informació i de la comunicació 
(TIC) al sector de la cultura, el 27 de novembre 
del 2007 es va organitzar un workshop on es 
van presentar les tendències del sector amb 
exemples específics d’aplicació de les TIC. 

El públic assistent a l’acte va ser, bàsicament, 
professionals de totes les àrees culturals 
(dansa, música, teatre, etc.), responsables 
d’equipaments culturals de la ciutat (museus  
i sales d’exposicions) i representants 
d’empreses de solucions tecnològiques. 

La jornada es va centrar en l’exposició i la 
reflexió dels dos territoris d’oportunitat de la 
publicació que creuen el sector de la cultura 
amb el sector de les TIC:

1. Culture ubiquity: adaptar la cultura i l’art al 
nou ritme de vida, utilitzant la tecnologia mòbil 
com un nou vehicle de distribució i aproximació 
a les persones. 

2. Cocreació: nous models de negoci que 
integren el consumidor en el procés de creació 
i de lliurament del contingut cultural i artístic, 
perquè arribi a compartir-ne els beneficis.

L’acte es va dividir en dues parts: una taula 
rodona on tres experts van presentar els seus 
casos pràctics, i una segona part en què els  
participants es van dividir en dos grups de  
debat, un per a les oportunitats relacion-
ades amb culture ubiquity i l’altre per a la 
cocreació.

 1. TAULA RODONA
 
Es van convidar  tres professionals del sector 
per presentar casos pràctics que exemplificaven 
noves oportunitats de negoci quan es relaciona 
la cultura amb les noves tecnologies. 

• Emili ViVEr, director de Panòptic, empresa 
dedicada a l’aplicació de solucions TIC en els 
equipaments i esdeveniments culturals.  
Va presentar l’interactiu en 3D “Quan plovien 
bombes” i l’aplicació de rutes a través del mòbil 
del Museu Darder de Banyoles. 

• rudy dE WaElE, fundador de la plataforma 
Mobile Monday Barcelona i consultor estratègic 
de Mobile Media Trends and Lifestyle. Va 
repassar les tendències tecnològiques i les seves 
últimes aplicacions a la cultura.  

• SErgi dE PabloS, cap de projectes de 
Salir.com, portal amb recomanacions d’ofertes 
d’oci entre els usuaris. Va presentar aquesta 
web i les seves aplicacions 2.0. 

Les presentacions van ser un punt de partida 
per generar el debat sobre les possibilitats 
d’innovació en el sector.

 2. CoNCluSioNS dEl dEbaT
 
A grans trets, la primera conclusió que vam 
poder extreure d’observar els dos grups de 
debat és que les TIC exerceixen molta influència 
en la indústria cultural, tot i que encara es  
perceben com una amenaça en lloc d’una 
oportunitat. S’aprecia la manca d’experiència 
a l’hora d’aprofitar la tecnologia per millorar, 
diferenciar i ampliar el negoci cultural.

Les conclusions i els suggeriments dels  
diferents grups de debat es resumeixen  
a continuació, organitzats segons el territori 
d’oportunitat.

CulTurE ubiquiTy
El desenvolupament d’equips mòbils cada 
vegada més avançats i d’altres gadgets tecnolò-
gics facilita que la cultura arribi a qualsevol lloc 
en qualsevol moment. Aquest desenvolupament 
es denomina culture ubiquity, ubiqüitat de la 
cultura. 

Observem que alguns aspectes de la indústria 
cultural ja estan totalment introduïts en el 
món digital, com en el cas de la distribució 
d’entrades. No obstant això, hi ha altres àrees 
de la cultura, com els espectacles escenogràfics 
(teatre, dansa, concerts, etc.), que mostren un 
accés més difícil a les noves tecnologies.

Segons les reflexions del grup de debat, es  
distingeixen diverses direccions per explorar 
noves oportunitats de negoci:

Distribució del contingut
Les TIC ofereixen nous canals de distribució, 
bàsicament per als continguts que originalment 
són digitals. La utilització d’Internet, mòbils, 
tecnologia Bluetooth o Wi-Fi permet una 
distribució il·limitada, arribar a tota mena de 
públic amb poc esforç i una disminució en  
el cost de distribució.

Aquestes noves formes de distribució  
comporten canvis en els models de negoci.  
Els artistes es poden moure a títol personal, 
sense la necessitat de grans agents, managers o 
altres intermediaris.
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entre productor i usuari, i en segon lloc 
proporcionant eines perquè l’usuari pugui donar 
forma a la seva participació en l’acte de creació. 
A mode il·lustratiu: l’essència del terme “Web 
2.0” resideix en la participació de les persones 
en la creació, l’edició i la difusió de continguts 
de tot tipus. Youtube, Flickr, Twitter o Blogspot 
són exemples d’entorns creats segons aquests 
principis.

A l’hora d’aplicar el model de cocreació a l’art  
i la cultura amb l’objectiu de desenvolupar idees 
innovadores, l’espectador o usuari pot intervenir 
en diversos nivells. En el debat apareixen els 
exemples següents:

• Proporcionar material als artistes o produc-
tors: música, fotografies, vídeos, textos, etc.

• Inspirar i suggerir idees: escenografia, argu-
ments, localitzacions i altres paràmetres estètics.

• Avaluar propostes dels creadors i proporcio-
nar feedback: assajos, esborranys de guions, 
proves d’art, etc.

• Remesclar o modificar continguts del pro-
ductor: transformar imatges, vídeos o cançons, 
incorporar continguts locals, traduir obres, etc.

Si bé és possible participar individualment en la 
creació, la veritable potència d’aquesta fórmula 
es manifesta quan les persones s’organitzen 
en comunitats, ja que s’incrementa el grau 
d’interacció entre els participants, la velocitat 
del desenvolupament i la riquesa de les con-
tribucions.

Aquests són alguns exemples de cocreació 
aplicada a l’art i la cultura que sorgeixen de la 
reflexió dels assistents:

Apareix la preocupació per la facilitat de copiar 
els continguts que es troben en la xarxa i el  
debat al voltant dels drets d’autor. 

Promoció i difusió del contingut
Sorgeixen algunes idees d’aplicació de les  
TIC en la promoció i la difusió de la cultura:

• Àrea escenogràfica: si tenim en compte que 
les arts escèniques són difícils de digitalitzar,  
la utilització de la tecnologia es pot aplicar  
a la promoció dels espectacles (per exemple: 
la difusió de tràilers). Així, amb un cost més baix, 
s’aconsegueix arribar a un públic més segmen-
tat o més ampli, segons les necessitats. 

• Màrqueting viral: les TIC faciliten les 
recomanacions de contingut entre amics. 
Aquest fenomen autogenera campanyes  
de promoció molt efectives i acosta la  
cultura a públics poc sensibles a la publicitat 
tradicional.

• Ampliar el públic: com ja s’ha comentat 
anteriorment, el fet d’utilitzar eines TIC permet 
arribar a nous segments de la població, com per 
exemple els teens, joves adolescents.

CoCrEaCió
La cocreació és un model per al disseny de  
productes, serveis o continguts en què l’usuari 
té un paper actiu en algun punt del desenvo-
lupament. El model tradicional de producció, 
més unidireccional, dicta que l’usuari només 
participa en la utilització o el consum d’allò 
que el productor desenvolupa.

L’expansió del model de cocreació ha estat  
facilitada pel desplegament de noves tecnolo-
gies, en primer lloc agilitant la comunicació 

• Els espectadors d’un concert poden fer fotos  
i enviar-les a un dipòsit des d’on poden ser  
projectades a temps real durant el concert, 
utilitzades en videoclips posteriors, penjades  
a Internet, etc.

• Mitjançant una càmera web és possible 
assistir a l’assaig d’una obra i donar l’opinió  
a través de correu electrònic, fòrums, etc.

• Finançament de l’activitat d’un artista o 
creador, com un blocaire (blogger) finançat  
pels lectors.

• Desenvolupament d’instal·lacions i especta-
cles en què el públic, individualment o en grup, 
participa d’una manera interactiva. Aquest tipus 
de solució pot basar-se en la tecnologia (per 
exemple, sensors) o en elements convencionals 
(per exemple, llanternes, instruments musicals, 
etc.).

Encara que la participació de persones en 
processos de cocreació sol ser espontània, una 
manera de potenciar el vincle i la implicació és 
proporcionant una contraprestació:

• Entrades per a l’estrena d’una obra en què 
hagi participat.

• Inclusió del nom en dedicatòries  
o agraïments.

• Preestrena de l’obra per als col·laboradors.

Les noves tecnologies presenten un nou territori 
d’oportunitat en el qual es poden desenvolupar 
continguts artístics i culturals en col·laboració 
amb els espectadors. En paral·lel, apareix un 
repte: el canvi de model de la indústria cultural. 
El rol del productor o manager està en trans-
formació, no obstant això, es considera que la 
participació del públic no ha de ser disruptiva 
per al procés de creació, sinó enriquidora.                 
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