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Àmbit 3
La cultura és una eina a les nostres mans

En els dos àmbits anteriors, hem descobert què s’amaga darrere la paraula cultura. Hem vist les diverses maneres en què es manifesta i es practica, i
hem posat imatges i noms a la nostra realitat cultural més propera. En aquest tercer i últim àmbit, us proposem de fer servir tot el que hem après
fins ara per a descobrir de quina manera la cultura pot transformar les nostres maneres de viure i per a tenir més oportunitats de pensar, viure,
comprendre i gaudir de tot allò que ens envolta.
En aquest darrer àmbit, descobrireu quins són els vostres drets culturals fonamentals, aquells que són el resultat de formar part de la societat en la
qual vivim, una societat que vetlla per a defensar la llibertat d’expressió, garantir l’accés a la cultura i reconèixer el dret de la propietat intel·lectual
com a principis bàsics del seu funcionament.
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D’altra banda, coneixereu també com les administracions públiques i les entitats cíviques assumeixen la defensa d’aq
d’aquests
uests drets i actuen per a garantirgarantir
ne el respecte i el compliment a través de les seves polítiques culturals. Tanmateix, aquest procés no és exempt de conflictes
conflicte -atesa la pluralitat d’idees
i de realitats culturals en què s’emmarca la nostra societat
societat-, per la qual cosa es fa del tot necessària la negociació
ació constant entre les parts -ciutadania
i polítics- a fi d’adoptar compromisos reals i duradors, fruit d’un veritable consens democràtic.

La cultura és una caixa d’eines que totes les persones tenim al nostre abast. La cultura ens permet, abans que res, de donar sortida a la nostra
creativitat i la nostra expressivitat. A través de la creativitat inventem i ideem nous objectes, noves teories o nous relats.
relats I igualment, a través de la
memòria, recordem d’on
’on venim i qui som: aprenent el coneixement acumulat i fent memòria dels errors comesos, que no volem tornar a repetir.
Finalment, a través de l’expressivitat ens convertim en individus únics, singulars i irrepetibles. La cultura és, per tant, uunn tresor molt
m i molt divers que
hem de cuidar i fer créixer.

És per això que no solament ens hem d’acostar al fet cultural del nostre entorn immediat, sinó que també us suggerim, en aquest àmbit, que ho feu
aplicant-hi una mirada més global. Actualment, som 6.500 milions de persones les que habitem el planeta (de les quals gairebé el 75% vivim en àrees
urbanitzades) i parlem prop de 6.000 llengües diferents. És també el món on les imatges, els sons i les idees viatgen d’una banda a una altra del
planeta, a través de 1.500 milions d’internautes, en cohabitació permanent amb un món construït sobre la base de tradicions i cultures en molts casos
mil·lenàries.
En aquest món, la cultura és una realitat cada cop més important: no solament genera riquesa i llocs de treball (a través de totes les persones que la
converteixen en un fenomen massiu de consum), sinó que també contribueix a millorar la vida diària a les nostres viles i ciutats. La cultura embelleix
l’espai físic, genera noves propostes per a l’esbarjo i el temps lliure i ens ajuda a expressar el que sentim, el que ens agrada o,simplement, el que som.
En definitiva, per a poder gaudir, consumir o practicar la cultura (drets culturals), hem de conèixer també els nostres deures, és a dir, les nostres
obligacions respecte a la cultura. Cadascun de nosaltres ha d’assumir, per tant, uns compromisos que facin créixer la nostra vida cultural.
Començarem coneixent els nostres drets culturals, com també les obligacions que tenim. A continuació farem una introducció a les polítiques culturals i,
finalment, establirem propostes de millora.
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Tema 1
Els drets culturals
Com acabem de dir, tots nosaltres tenim drets i deures amb relació a la cultura. Tant és així que l’any 1948 les Nacions Unides van aprovar la
Declaració Universal dels Drets Humans i van incloure-hi la cultura com un dret fonamental:

Extracte de la declaració universal dels Drets Humans
Article 19
Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el
de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.
Article 27
Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del
progrés científic.
Tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats de les produccions científiques, literàries o artístiques de
què sigui autor.

És a dir, totes les persones, pel sol fet de néixer, gaudeixen d’uns drets fonamentals respecte a la cultura. Ara veurem en detall quins són aquests drets:
•

El dret a la lliure expressió

Aquest és, sense cap mena de dubte, el primer i més important de tots els drets culturals. Totes les persones tenim les nostres pròpies idees, gustos i
sentiments, que són el resultat de l’educació rebuda, de la cultura en què vivim i de la trajectòria vital personal. Ningú no ens pot privar del dret a
tenir aquestes idees i a expressar-les lliurement. Tots i totes tenim el dret de dir el que ens agrada i el que no, i alhora hem de saber respectar el
dret de la minoria a expressar les seves idees i pensaments.
Per a fer possible el dret a la lliure expressió, hem de promoure uns mitjans de comunicació plurals (ràdio, televisió, premsa escrita, Internet), lliures,
sense ningú que els controli ni els vigili. Haurem de defensar també els pensaments i les cultures minoritàries, les menys visibles, perquè facin també la
seva contribució al concert global. Amb aquesta finalitat, haurem de crear espais culturals on totes les idees i els diferents corrents tinguin cabuda
perquè cada individu pugui escollir lliurement quines són les tendències que més li agraden.
En definitiva, la cultura es nodreix de la subjectivitat, de la imaginació i de la creativitat de totes les persones. Si posem barreres a la lliure expressió,
posem barreres al nostre desenvolupament cultural.
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•

El dret a l’accés a la cultura i a la pràctica d’aquesta

El valor de la cultura comporta que totes les persones tinguin garantit el lliure accés a les pràctiques culturals. La cultura és un bé universal i, per
tant, totes les persones han de tenir l’oportunitat d’accedir-hi i de practicar-la si així ho desitgen; la cultura no pot quedar sota el control d’uns pocs
que se’n beneficien, sinó que ha de ser un bé a l’abast de tothom. Per això hauríem d’afavorir una xarxa d’equipaments culturals de proximitat a tots
els barris (biblioteques, centres culturals, centres cívics...) i establir tarifes i descomptes en les entrades a museus, auditoris i festivals per a les
persones amb menys recursos.
És important assenyalar que no ens hem de limitar a ser consumidors o espectadors de cultura, sinó que cal garantir igualment el dret de tothom a practicarla. Això vol dir proposar espais on es pugui desenvolupar la nostra creativitat i expressivitat amb pràctiques amateurs (centres culturals de barri, ateneus,
entitats i associacions de cultura popular) i proposar una xarxa d’escoles i acadèmies artístiques, conservatoris... a l’abast de tota la ciutadania.
•

El dret a la propietat intel·lectual

En el primer àmbit hem vist que el treball de l’artista és fruit d’un procés elaborat i costós. Escriure un llibre, compondre una partitura, pintar un
quadre o filmar una pel·lícula no és cosa d’un parell de dies; la inspiració no es troba per les cantonades, sinó que cal treballar les idees, corregir-les,
tornar-les a treballar una vegada i una altra. L’artista té el dret a veure remunerada aquesta feina, igual que qualsevol altre treballador o treballadora
rep un sou pel seu treball. Històricament, han existit diverses maneres de remunerar l’artista; quan les expressions culturals i artístiques es reduïen a
petits cercles, es feia a través de la figura del mecenes i, amb l’arribada del període industrial i la producció més massiva de béns i productes
culturals, es va optar per reconèixer i preservar el dret a la propietat intel·lectual de l’artista sobre la seva obra.

En el seu moment es van crear societats i sindicats d’artistes per a gestionar els drets d’autor. Es tractava de reconèixer que, tot i que la cultura és
un bé universal al qual totes les persones tenim accés, existeix també el dret de l’artista a veure recompensat el seu treball, de manera que pugui
continuar treballant i produint cultura.
Darrerament, han aparegut nous mitjans tecnològics per a la difusió i divulgació de les produccions culturals que fan perillar les maneres com,
tradicionalment, s’ha preservat la propietat intel·lectual de l’artista. La divulgació de la cultura a través d’Internet sembla no tenir fronteres i ha
multiplicat moltíssim les possibilitats d’accés, però, alhora, ha posat en qüestió la manera com fins ara s’havia pagat la feina de l’artista. Aquest debat
és avui més viu que mai. Es busquen fórmules, fins ara sense èxit, que permetin de fer conviure el dret de l’artista a veure la seva feina remunerada
i el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a tenir accés a la cultura.
Actualment, qui vetlla per a garantir aquests drets és l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura, la UNESCO,
institució composta per 193 estats que s’han posat d’acord per a promoure el dret a la llibertat d’expressió, a l’accés de tots i totes a la cultura i a
la conservació i promoció del patrimoni cultural de la humanitat.
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Aquesta missió ha estat també la vocació de moltíssimes persones i associacions que, arreu del món i al llarg de la història, i convençudes dels seus
ideals, han lluitat per defensar i promoure els drets culturals. És el cas del Premi Nobel de la Pau de 2010, el periodista Liu Xiabo, avui empresonat
per les seves idees i per lluitar per la llibertat d’expressió al seu país, la Xina; o és el cas dels ateneus populars, creats a finals del segle XIX i
començament del XX en moltes viles i ciutats del nostre país, i que garantien l’accés a la cultura i al saber a les classes obreres. Aquests ateneus són
l’origen de molts dels nostres equipaments culturals actuals. En són un altre exemple els mecenes, com ara el comte de Güell, que va finançar i pagar
amb diners de la seva butxaca el treball d’Antoni Gaudí, un arquitecte llavors incomprès, i avui un geni reconegut universalment.

Activitat 1
Valorem els nostres drets culturals
Tenint en compte els drets que proposa la UNESCO: dret a la lliure expressió, a l’accés a la cultura i a la propietat intel·lectual,
intel·l
us
proposem que feu, a partir dels exemples donats, una llista dels beneficis que com
comporta
porta gaudir d’aquests drets i una altra dels perjudicis derivats de
no gaudir-ne.

•

Sobre el dret a la llibertat d’expressió

El primer exemple que us proposem és un interessant cas de conculcació de dos dels drets fonamentals
esmentats: el dret a la llibertat d’expressió i el dret a l’accés lliure a la informació. És el conflicte
entre el Govern xinès i Google a causa de les restriccions d’informació aplicades al servidor.

Flickr. El Tipo Grafico
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Notícia extreta d’El Periódico de Catalunya (edició del dia 23 de març de 2010)
La Xina acusa Google d’haver violat el seu compromís escrit
Des d’ahir, els visitants del portal del país comunista són redirigits al de Hong Kong. El gegant informàtic va
acceptar fa quatre anys aplicar un filtre per a operar en el mercat xinès.
El Govern xinès ha acusat Google d'haver “violat la seva promesa escrita”, ha informat avui un portaveu de l'Oficina d'Informació del Consell d'Estat. El
portaveu ha respost així a l'anunci que ahir va fer el gegant informàtic en què informava que deixava de censurar les seves recerques a la Xina i redirigia els
internautes al seu portal de Hong Kong. Des d'ahir, els visitants del portal a la Xina google.cn seran redirigits al de Hong Kong google.com.hk.
Saltar-se les restriccions
Amb això, la companyia pretén saltar-se les restriccions de censura imposades pel Govern del gegant asiàtic, que és el mercat més gran d'Internet, amb 384
milions d'usuaris. “Google va violar la promesa escrita que va fer quan va entrar en el mercat xinès a l'aturar el filtre del seu servei de recerca”, ha
subratllat el funcionari. Ha afegit, a més, que Google està culpant la Xina a l'insinuar suposats atacs de hackers. L'empresa, que canalitza més del 30% de les
recerques a Internet del país, va acceptar fa quatre anys aplicar un filtre per a operar a la Xina, cosa que va motivar les crítiques de les organitzacions de
defensa dels drets humans.
Punt d'inflexió: atac de “pirates”
El punt d'inflexió va ser al gener, quan la companyia va revelar que havia estat víctima d'un atac per part de pirates informàtics. Durant la investigació
d'aquell incident es va descobrir que algú havia intervingut els correus electrònics de defensors dels drets humans a la Xina.
Fracàs de les negociacions
Segons va dir en el bloc oficial de Google David Drummond, director del departament legal de la companyia, “la mesura és resultat del fracàs de les
negociacions amb el Govern per operar una pàgina d’Internet no subjecta a la censura, possibilitat a la qual les autoritats es van negar”.

Podeu consultar la notícia sencera a l’enllaç següent:
www.elperiodico.cat/ca/noticias/ciencia-i-tecnologia/20100323/xina-acusa-google-dhaver-violat-seu-compromis-escrit/print-87001.shtml
A continuació us mostrem algunes de les restriccions que es van exigir a Google per a poder operar en el mercat xinès. Les podeu veure en l’enllaç
següent: www.lagranepoca.com/articles/2010/03/31/4417.html
Segons un informe de Radio France Internationale, totes les pàgines d'Internet del país van rebre la directiva estricta de seguir les pautes següents:
- Els informes de notícies solament poden utilitzar fonts dels mitjans de comunicació principals del règim. Tota altra font queda prohibida. Si els
articles són presos de mitjans autoritzats, no se’n poden canviar els títols.
- Les recomanacions de notícies han de tenir com a referència les pàgines d'Internet dels mitjans de comunicació centrals del règim a la Xina. No
s'han d'establir “temes per discutir” i no és permès realitzar informes d'investigació. Els programes d'entrevistes sobre l'incident amb experts i
analistes han de tenir autorització prèvia. Programes d'aquest tipus sense autorització són estrictament prohibits. Cal controlar la publicació de
comentaris en les notícies.
- No es permeten discussions ni investigacions sobre l'incident de Google en blocs, fòrums o mitjans interactius. En els mitjans interactius no han
d'aparèixer recomanacions, comentaris relacionats o articles d'opinió sobre l'incident. El Consell Estatal d'Informació també va emetre la directiva que
tots els llocs web han d'eliminar paraules, gràfics i informació en àudio que aprofitin l'oportunitat d'atacar “el partit, la nació, departaments d'Estat o
polítiques d'Internet”. Ha d'eliminar-se tota resposta pública en suport a la decisió de Google i “tot allò que s'oposi” a la política estatal, sigui
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mitjançant paraules, gràfics o àudio. D'acord amb l'observació d'un periodista de La Gra
Grann Época, aquestes pautes imposades pel Consell Estatal
d'Informació no solament s’apliquen a la Xina continental, sinó també a pàgines xineses a l'estranger controlades pel règim.
• Sobre el dret a l’accés a la cultura i a la pràctica d’aquesta
afavorir i garantir l’accés a la cultura i la seva pràctica.
L’exposició del fotògraf Kim Manresa Escoles d'altres mons, al Museu Marítim de Barcelona, a
més d’una excel·lent exposició de fotografia, és un projecte educatiu que sensibilitza envers el
dret a l'educació i les desigualtats socials mitjançant una selecció d’imatges que evidencien les
dificultats d’accés a l’educació en molts països del món.
Aquesta exposició ens porta a valorar, d'una banda, les possibilitats socials i educatives de les quals gaudim en el Primer Món
M i, de l’altra, la
necessitat que l'educació sigui una prioritat de les administracions públiques i dels organismes internacion
internacionals
als per tal que totes les persones −infants,
joves i persones adultes− puguin gaudir del dret a l'educació al llarg de la vida i que aquesta educació pugui desenvolupar tot el seu potencial de
transformació perquè puguem viure en un món més just i solidari
solidari.
Com tants d’altres, aquest nen recorre cada dia deu quilòmetres per anar a l’escola. Com si es tractés d’un tresor (potser únic),
ún abraça el llibre.

Kim Manresa

El segon exemple fa referència al dret a l’educació; dret que, sens dubte, és fonamental per

• Sobre el dret a la propietat intel·lectual
El tercer exemple ens mostra la vulneració del dret de la propietat intel·lectual. La cançó de Michael Jackson Will you be here?, publicada l’any 1992,
és un plagi d’I cigni di Balaka, composta per Al Bano l’any 1981 i publicada el 1986. El Tribunal de Roma va verificar la denúncia de l’artista italià
acreditada pel musicòleg Luciano Chailly: “Ambdues cançons són idèntiques, tant en la melodia com en l’harmonia, i els seus sis primers compassos
són pràcticament dues gotes d’aigua. Posant les partitures l’una al costat de l’altre, veiem que hi ha trenta set notes iguals i només nou de diferents.
Un plagi tan evident no s’havia vist mai. És impossible que es tracti d’una casualitat.” Jackson va ser absolt l’any 2001, després de pagar dos milions
d’euros al cantant italià.
Comproveu a classe les afirmacions del Tribunal de Roma tot escoltant les dues versions a través de l’enllaç següent:
www.youtube.com/watch?v=xvBhHwp84Xk.

163

XVI AUDIÈNCIA PÚBLICA ALS NOIS I NOIES DE BARCELONA
BARCELONA CULTURA! Propostes per gaudir la cultura

Beneficis que comporta gaudir del...

Perjudicis que comporta no gaudir del...

•

•

•

•

Dret a l’accés a la cultura i a la •

•

pràctica d’aquesta

•

•

Dret a la propietat intel·lectual

•

•

•

•

Dret a la llibertat d’expressió

Activitat 2
Sabem exercir els nostres drets?
Aclariments per al professorat: A continuació us proposem tres textos per tal que l’alumnat pugui reflexionar i arribar a conclusions
vinculades a l’exercici dels seus drets culturals. Atesa l’extensió d’aquesta activitat, us suggerim dividir el grup classe en tres subgrups i que cadascun
d’ells treballi un dels temes. Posteriorment, podeu fer una posada en comú amb les conclusions a les quals hagin arribat.

Tot seguit us proposem tres textos que haureu de llegir atentament per a respondre les preguntes formulades al final de cadascun d’ells. El
primer text fa referència a les dificultats que planteja l’exercici del dret d’accés a la cultura si no tenim una formació que permeti apreciar-la. El
segon text exposa les conseqüències negatives de l’ús indiscriminat de la pirateria. I el tercer text és una reflexió sobre els deures que hem d’assumir
per a exercir el nostre dret a la llibertat d’expressió; és a dir, la impossibilitat de fer ús de la nostra veu sense escoltar les altres veus i la necessitat
de comprometre’s per a evitar la pirateria i el desinterès per la cultura.
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Text 1
• El Museu Picasso de Màlaga
El Museu Picasso de Màlaga, un any abans de la seva inauguració, va encarregar a la prestigiosa empresa d’anàlisi de mercat Salvetti&Llombart un
estudi que es va fer partint de més de 2.500 entrevistes, tant telefòniques com personals, per a permetre contrastar amb el futur visitant l’oferta
global de la institució i la percepció d’aquesta.
Us presentem algunes de les conclusions a les quals es va arribar:
- Els habitants de Màlaga amb més probabilitat de visitar el museu eren persones amb un perfil cultural elevat, molt semblant al dels visitants
locals de museus de Madrid i Barcelona. Per contra, els no-visitants eren persones que tenien una baixa activitat cultural.
- Pel que fa als hàbits de lleure, els visitants del museu eren persones que llegien molt i que veien poca televisió i que, a més, passaven poc
temps descansant a casa seva.
- Els visitants potencials coneixien l’obra de Picasso i els agradava. Entre els no-visitants el grau de desconeixement o desgrat era molt alt.
- Els visitants potencials demostraren tenir un grau de formació molt alt sobre pintura moderna. Els no-visitants, en canvi, eren persones que no
sabien dir cap pintor modern, i només una tercera part d’ells esmentà Picasso com a pintor espanyol conegut.
- Estudi de mercat de l’empresa Salvetti&Llombart per a la Fundació Picasso de Màlaga.
Trobareu el document complet en el bloc de recursos.

Pregunta 1: Quines són, segons aquest article, les causes del no-accés a
l’oferta cultural dels museus? Com es podria incentivar el seu consum?
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Text 2
• El cas de la pirateria a Espanya

II Foro Iberoamericano de la Propiedad Intelectual
www.finanzas.com/noticias/formacion/2008-06-10/17424_pirateria-espana-podria-causar-300000.html
www.fipi.eu

“La pirateria a Espanya podria provocar la destrucció de 300.000 llocs de treball en els pròxims quatre anys”, segons es va avançar en
l'acte d'obertura del II Foro Iberoamericano de la Propiedad Intelectual, que l’any 2008 va aplegar a Madrid més de dos-cents experts,
d’una vintena de països iberoamericans, en qüestions culturals i de propietat intel·lectual. Els participants en el fòrum van mostrar la seva
preocupació per la repercussió que pot tenir la pirateria en l'ocupació i reclamaren un debat en profunditat per tal d’adaptar la normativa
a la contínuament canviant societat de la informació. Els ponents advertiren que la propietat intel·lectual genera una importantíssima
indústria cultural i del lleure i, a més, és un dels motors de la innovació tecnològica que ha fet possible arribar al grau de
desenvolupament actual de la nostra societat: “és per això que cal formar i informar la població més jove en els seus centres educatius”.
El president del Consell de Direcció de la SGAE, Eduardo Bautista, va destacar que “la cultura és l'únic instrument de cohesió social” i que
“es poden construir comunitats i inventar països, però la ciutadania només la crea la cultura”. A més, va assegurar que “el repte més
ambiciós al qual ens enfrontem és crear un ciutadà que sàpiga gaudir d'una cultura comuna i diversa”. “Hem de fomentar i respectar la
diversitat cultural”, va matisar, assenyalant que “la cultura no es pot plantejar sense tenir en compte a la primera baula de la cadena de
valor: el creador”. “No s'improvisen indústries culturals i línies de negoci si no existeix la idea, si no existeix el creador”, afegí. Per la seva
banda, la presidenta de l'Associació d'Editors de Diaris Espanyols, Pilar de Yarza, va subratllar la paradoxa entre les oportunitats que
brinda la societat digital i el fet que els avenços tecnològics “atenuen, difuminen i dificulten” l'exercici dels drets de la propietat
intel·lectual. “La pirateria, la suplantació i el simulacre s'han instal·lat entre nosaltres. Suposen una distorsió i un miratge, perquè en aquest
maremàgnum digital el veritable talent, la creativitat, la reflexió i les idees sempre hi surten perdent”.

Pregunta 2: Quines poden ser les conseqüències, a llarg termini, de l’ús continuat de la pirateria?
Quines actuacions hauríem d’adoptar?
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Text 3
• Conclusió
Finalment, ens toca tractar del darrer, i potser el més fonamental, dels nostres drets culturals: el dret d’expressió. Estem acostumats a vincular aquest
dret amb els creadors i els ideòlegs, és a dir, amb aquelles persones que necessiten fer sentir la seva veu per a aconseguir dur a terme el seu
objectiu: arribar a un públic més ampli que sigui sensible a la recepció de les seves idees. En canvi, la pràctica d’aquest dret constitucional es veu
sovint limitada, ja sigui per manca de coneixement, de recursos o d’interès, o per manca de consciència de la nostra capacitat sobirana per a decidir.
Exercitar-nos en el nostre dret a la lliure expressió ens obliga, però, a reconèixer també els nostres deures, entre ells el d’escoltar i donar valor a
l’opinió dels altres. No podem pretendre, doncs, ser escoltats si no fem prèviament aquest exercici. Les xifres de pirateria a Espanya i la manca
d’interès cultural que mostra l’estudi de mercat del Museu Picasso de Màlaga us han de fer reflexionar, per força, sobre aquest aspecte. Si no fem
valuosa l’opinió dels altres, la nostra pròpia veu tampoc no ho serà. I si no fem sentir la nostra veu, la participació ciutadana i el foment de
l’esperit democràtic es veuran notablement minvats.

Pregunta 3: Quines són les propostes que afavoririen l’exercici del vostre dret
a la llibertat d’expressió? Com les posaríeu en marxa?

Us suggerim que respongueu a aquesta pregunta tot composant un Rap, doncs és moment de fer sentir la vostra veu. Teniu en compte que
un rapper amb ànima, es preocupa per tot el que diu, i manifesta, amb sentiments profunds, els seus pensaments. Estil, actitud, veu, tonalitat i
ànima, elements indissociables d’un bon rap, són termes difícils d’explicar però que no haureu d’oblidar si voleu realment que l’oient pugui escoltar i
sentir tot el que heu decidit expressar.
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Activitat de síntesi del tema 1
Reflexionem i formulem propostes
Problemes que hi detectem

Propostes d’actuació

Llibertat d’expressió

•

•

Accés a la cultura i
pràctica d’aquesta

•

•

Dret a la propietat
intel·lectual

•

•

Anoteu les vostres conclusions al quadre de síntesi final de l’Àmbit 3

Tema 2
Serveis fonamentals que conformen una política cultural
En el decurs del segle XX es va debatre arreu del món què volia dir el concepte de desenvolupament. Moltes persones creien que desenvolupament
volia dir acumulació de riquesa econòmica: com més diners tenia una persona, més “desenvolupament” tenia. El mateix concepte s’aplicava a les
ciutats i als països: les ciutats i els països més rics eren els més desenvolupats. Però ara aquesta creença s’ha demostrat que és falsa. En la segona
meitat del segle XX van sorgir maneres complementàries d’entendre el concepte de desenvolupament.
Avui dia, quan parlem de desenvolupament, fem referència al concepte de “desenvolupament humà” com a manera d’il.lustrar que els éssers humans
cerquem el mateix: la llibertat, la felicitat i la igualtat en drets, és a dir, l’equitat de poder escollir.
Des d’aquesta perspectiva, la riquesa econòmica és important, però no ho és tot. El concepte de “desenvolupament humà” parteix de la consideració
que l’equitat social, la cultura o l’equilibri ambiental són tan importants com la riquesa econòmica, per a una persona, una ciutat o un país. Per
això avui parlem d’un desenvolupament harmònic en els àmbits econòmic, social, ambiental i cultural.
Actualment no podem entendre el nostre món sense tenir en compte consideracions culturals perquè la cultura ens ensenya a comprendre millor el
món en què vivim. En aquest context, les polítiques culturals són les encarregades d’ordenar l’acció cultural i, per tant, de promoure els drets
culturals, que tenen com a objectius:
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• Garantir l’accés a la cultura
La cultura és un bé universal que ha d’estar a l’abast de tothom. Aquesta és la raó per la qual disposem de biblioteques públiques (on podem anar a
buscar un llibre, recollir un CD o consultar Internet), centres culturals de barri (amb una oferta diversa d’activitats), fes
festivals,
als, festes majors i arts de carrer.

• Preservar i promoure el patrimoni cultural
Els béns culturals tangibles i no tangibles que conformen el patrimoni cultural, és a dir, els monuments, les escultures, les obres d’art, els arxius, i
també les festes, les llengües i el folklore, entre d’altres, són el llegat de la nostra història. Tothom ha de tenir l’oportunitat de tenir-hi accés i
gaudir-ne,
ne, i és per això que les institucions culturals com ara els museus o les galeries d’art han d’oferir l’opo
l’oportunitat
rtunitat de descobrir-nos
descobrir
aquest
patrimoni. Però, de la mateixa manera, cal també preservar
preservar-lo, tenir-ne cura i estudiar-lo
lo per a les generacions futures. Aquesta
Aquest és la tasca dels
professionals que es dediquen a la restauració, a l’arqueologia i a l’arxiví
l’arxivística.

• Formar i promoure l’expressivitat i la creativitat
La creativitat i l’expressivitat artística són a la base de la cultura. La cultura és com una planta que hem d’anar regant i cuidant perquè creixi, i
per això hem d’assegurar que existeixi una oferta àmplia de formació artística: escoles d’arts i conservatoris, tallers d’arts plàstiques, acadèmies de
dansa, teatre o circ...
En aquest sentit, hem de procurar també que les persones creadores i artistes que es dediquen a l’art d’una manera professional
profess
tinguin unes
condicions dignes per a fer la seva feina i desenvolupar les seves capacitats. Els ajuts econòmics, els concursos i les beques
beque permeten el treball
d’aquestes persones, de la mateixa manera que els espais obrador (sales d’assaig, estudis de gravació, tallers per a artistes plàstics) permeten
desenvolupar i promoure la creativitat a la ciutat.
• Procurar el respecte i el reconeixement de la diversitat cultural
Paral·lelament, en un món on existeix una gran diversitat cultural hem de vetllar perquè no hi hagi cap cultura
que se senti superior a una altra. Totes les cultures són vàlides i de totes en podem aprendre alguna cosa. És
important que les biblioteques, els arxius i els museus continguin mostres d’aquesta diversitat cultural, com tamb
també
que l’organització de distints festivals a la ciutat ens ajudin a conèixer
conèixer-les millor. La formació artística ha de
vetllar per la manifestació plural de tots els accents culturals que existeixen avui al món, tant els majoritaris com
els minoritaris.
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Activitat 3
Construïm l’arxiu d’imatges wiki de l’escola
Un wiki (del hawaià wiki wiki, que vol dir «ràpid») és un lloc web de col·laboració on cada internauta visitant pot participar en la redacció del seu
contingut. Fins al moment, l'aplicació més important i a la qual deu el seu prestigi ha estat la creació d'enciclopèdies col·lectives, gènere al qual
pertany la Viquipèdia.
Wikipedia, l'enciclopèdia de continguts lliure, va ser creada per Jimmy Wales el gener de 2001. En l'actualitat concentra més informació que
l'Enciclopèdia Britànica. La producció de continguts, generada per usuaris d’una manera desinteressada, permet el treball en equip a nivell global.
Aquesta modalitat d'aportar idees i coneixement ha generat una tendència que han pres diverses empreses, canalitzada en l’anomenat treball wiki.
Un exemple de treball wiki és el proposat per InnoCentive, una xarxa social de científics que, anònimament, plantegen un problema perquè els seus
membres puguin aportar idees per a arribar a la millor solució. Aquells que el resolguin tenen un premi que oscil·la entre US$ 10.000 i 100.000,
ofert per empreses que alhora mantenen la web. Un altre exemple és el del fabricant de joguines Llec, que ha llançat una convocatòria per a crear
una nova generació de productes robòtics.

“Imagina un món en el qual qualsevol esser humà pugui compartir lliurement la suma de tot el
coneixement”. Aquest és el compromís i l’eslògan de la Fundació Wikimedia (matriu de Viquipèdia,
Viquinotícies, Viccionari, Wikimedia Commons...), creada sense finalitat de lucre als Estats Units. La missió
de la Fundació Wikimedia és facultar i animar la gent d’arreu del món a reunir i desenvolupar contingut
educatiu neutral ssota
ota una llicència de contingut lliure o en el domini públic, i a difondre-la
difondre d’una manera
efectiva i global. La fundació proporciona la infraestructura essencial i l’estructura organitzativa per al
desenvolupament de projectes wiki multilingües i altres em
empreses
preses que serveixin a aquesta missió. La
fundació crea i manté el contingut educatiu dels seus projectes a Internet sense càrrec i indefinidament.
Imagineu que obriu un arxiu fotogràfic i multimèdia a la vostra escola i, a la manera del Wikimedia Commons
Common
(wikimediafoundation.org/wiki/Portada),), una mediateca d’arxius multimèdia lliures en la qual tots podeu contribuir. Enceteu un debat a classe i
intenteu cercar quins haurien de ser-ne
ne els contingu
continguts per tal de potenciar la política cultural del vostre districte.
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Activitat 4
Potenciem la nostra creativitat
Intenteu determinar a quins serveis públics cal vincular les necessitats culturals següents (i d’altres que vulgueu afegir-hi) i quins elements
poden potenciar la vostra expressivitat i creativitat.

Necessitats culturals
Fomentar la lectura
Conèixer la diversitat cultural present a la ciutat
Fer música o teatre amateur
Conèixer la història de Barcelona
Escoltar un concert de música

Serveis i espais fonamentals

Elements o activitats que poden potenciar la
nostra expressivitat i creativitat

Gaudir de l’art contemporani
Assajar i mostrar les meves coreografies
Inventar i practicar noves tecnologies de creació
Expressar les meves opinions culturals
Difondre les meves produccions artístiques
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Activitat de síntesi del tema 2
Reflexionem i formulem propostes

Per a potenciar la nostra expressivitat i creativitat necessitem espais de creació artística
on tots els nois i noies ens puguem sentir representats i que disposin de...:

Anoteu les vostres conclusions al quadre de síntesi final de l’Àmbit 3

Tema 3
Els conflictes culturals
Fins ara, hem analitzat tant els drets culturals fonamentals com els serveis bàsics que defineixen les polítiques que ens permeten avançar en el camí
del desenvolupament cultural. Ara ens correspon mirar l’altre costat de la moneda i examinar els problemes que es generen per l’incompliment
d’aquests drets fonamentals: els anomenats conflictes culturals.
Un conflicte cultural no és una cosa necessàriament negativa. Al món convivim molts milions d’individus amb idees i voluntats diverses, i sembla lògic
pensar que la interacció entre tots no sigui sempre fàcil. És a nosaltres, per tant, a qui ens correspon anticipar aquests conflictes, per a intentar
trobar-hi solucions. I comprendre on rauen els problemes ens ajudarà a pensar millor les propostes per a fer la nostra política cultural o la nostra
Agenda 21 de la cultura.
Per a comprendre què volem dir exactament amb això dels conflictes culturals, segurament el millor serà esmentar alguns casos concrets que ens
ajudin a pensar. Us proposem, doncs, que feu un cop d’ull a alguns dels conflictes més rellevants:
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• El dret a l’accés lliure enfront del dret a la propietat
Tal com hem vist en el tema anterior, aquest és un conflicte entre el dret a la propietat intel·lectual i el dret a l’accés lliure a la cultura. Com a
possible solució, les subvencions públiques i el patrocini privat poden cobrir el cost del treball dels artistes, a canvi de publicitat, i permetre
d’aquesta manera una major accessibilitat. Les propostes que se’n deriven són múltiples descomptes per al jovent, gratuïtat d’alguns esdeveniments,
nits blanques d’activitats culturals... El debat és obert.
• Tradició enfront d’innovació
Conflicte clàssic entre dues posicions ben antagòniques: la d’aquelles persones que aposten per expressions artístiques innovadores i rupturistes i la de
les que aposten per reforçar el pes de la tradició i la valoració nostàlgica del passat. Val a dir que no són dues tendències incompatibles i que tot
sovint trobem casos que combinen ambdues posicions. Aquest és un conflicte que les polítiques culturals han de saber gestionar mitjançant un diàleg
permanent amb la ciutadania.
• Cultura universal enfront de cultura local
Un altre conflicte ben arrelat és la discussió sobre la dimensió que hem de donar a les nostres expressions artístiques i culturals. Sempre hi haurà
persones que diran que la cultura és un fet universal que no té fronteres i d’altres que diran que són les vivències i experiències locals d’una
comunitat les que donen valor real a la cultura. Tanmateix, avui dia sabem que totes les formes culturals amb una vocació explícita de ser conreades
localment poden igualment ser projectades universalment, gràcies als nous sistemes de difusió cultural, i donar lloc a diàlegs interculturals enriquidors
i profitosos per a tothom.

• La cultura per a turistes i visitants enfront de la cultura per a veïns i residents
Què passa quan anem a un lloc i hem de fer cua i trobar gent pertot arreu? O quan vivim prop d’un monument molt conegut i gairebé no podem
sortir de casa per la quantitat de turistes que s’hi apleguen? Aquí tenim el conflicte servit! Hem de trobar maneres que una ciutat o un monument
puguin ser visitats i, alhora, que la ciutat també pugui ser viscuda i gaudida per les persones que hi viuen. Limitar el nombre de visites o cobrar
una entrada són solucions possibles per a un conflicte cada vegada més freqüent a les grans ciutats.
• El dret a gaudir enfront del dret al descans
En la mateixa línia que el conflicte anterior, fer compatible el dret a gaudir d’un espectacle amb el dret del veïnat a descansar ens obliga a aplicar
mesures com ara limitar les franges horàries dels espectacles, diversificar els llocs de la ciutat on s’organitzen o conscienciar les persones que hi
assisteixen que no estan soles i que tenen veïnat a prop que vol descansar.
• Moltes cultures enfront d’una sola cultura
Tothom és conscient de la importància de respectar la diversitat cultural i de promoure el diàleg intercultural. Però, quan parlem de conflictes
culturals, observem que sovint la convivència entre diverses cultures no és sempre fàcil; així, la convivència entre una expressió cultural més
majoritària i d’altres de minoritàries o, en el cas encara més complex de diverses cultures contraposades en un mateix territori, requereix un esforç
per a negociar i interactuar sense por que permeti arribar a acords comuns per a la creació d’una cultura híbrida i més enriquidora per a totes les
parts en conflicte.
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• El centre de la ciutat enfront dels barris perifèrics
Centre de la ciutat o perifèria? Hi ha una tendència a concentrar els grans equipaments i els principals esdeveniments culturals al centre de les grans
ciutats, per raons òbvies d’accés i transport i pel fet de donar més visibilitat a l’equipament o als grans actes culturals. Això fa que sovint es deixi
de banda tot allò que passa a la perifèria, on s’esdevenen expressions culturals contemporànies força interessants: concerts de música emergent, noves
formes d’art urbà o expressions culturals alternatives. Així, quan planifiquem les nostres accions culturals correm el risc d’oblidar la contribució que
aquests barris perifèrics fan a la innovació cultural i artística. Repartir i diversificar els grans esdeveniments culturals per tot el territori o dur les
expressions urbanes perifèriques als grans concerts i equipaments del centre de la ciutat són estratègies que poden ajudar a resoldre el conflicte.

Activitat 5
Aprèn a negociar els conflictes
Ara us proposem que feu un debat a classe sobre els pros i contres d’algun dels conflictes que acabem de tractar.
• En primer lloc, trieu el tema sobre el qual voldreu debatre.
• Dividiu el grup classe en dos grups iguals; cadascun d’aquests grups haurà de defensar una de les posicions del conflicte triat.
• Els dos grups disposen de 15 minuts per a preparar la defensa de la seva posició. Per exemple, si han triat el conflicte “tradició enfront
d’innovació”, el grup que defensi la tradició haurà de pensar tots els raonaments possibles per a defensar la tradició i preparar-se, també, per a
defensar els seus punts febles quan l’altre grup defensi la innovació per sobre de la tradició.
• El debat durarà 30 minuts, amb un/a moderador/a que establirà els torns de paraula. Cada intervenció tindrà una durada d’1 minut com a
màxim. Els torns seran alternats entre els dos grups.
• Us recomanem que, abans de començar el debat, establiu un primer ordre d’intervencions i que, a mesura que vagi avançant, us aneu adaptant a
les intervencions de l’altre grup per tal de defensar la vostra posició.
• Els darrers 15 minuts caldrà dedicar-los a anotar els possibles punts en comú o de conciliació.
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Activitat 6
Fem una mica de teatre!
Us proposem que escriviu un petit text que, a manera d’esquetx teatral, us permeti escenificar a classe el conflicte que escolliu, per
exemple “turistes enfront de veïnat”. Un grup hauria de fer de turistes, un altre de veïnat i un tercer grup, el més important de tots, el formarien
les persones mediadores en el conflicte plantejat. Intenteu fer un bon ús de la mediació perquè el conflicte es pugui resoldre satisfactòriament.
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Activitat de síntesi del tema 3
Reflexionem i formulem propostes

Per a afavorir la resolució dels conflictes culturals, proposem...:

Anoteu les vostres conclusions al quadre de síntesi final de l’Àmbit 3

Tema 4
L’adopció de compromisos culturals. L’Agenda 21 de la cultura
Ens acostem al final i és hora de mullar-se! En aquest tercer i últim àmbit hem vist quina és la força de la cultura i com aquesta és capaç de transformar
la nostra realitat. També hem vist quins són els nostres drets culturals i les dificultats que comporta la seva aplicació, no exempta de conflictes culturals.
Sembla clar que no ens podem quedar amb els braços plegats i que és hora d’establir compromisos personals amb la cultura. Els nostres deures culturals
són el conjunt d’accions amb les quals ens impliquem individualment per a garantir el desenvolupament cultural de tota la comunitat.
Sabem que existeixen uns serveis culturals bàsics que les administracions públiques (governs, ajuntaments, etc.) tenen l’obligació d’assegurar, però no
tot depèn d’elles. El grau en què personalment nosaltres acomplim els nostres deures culturals influirà en gran manera en el desenvolupament cultural
de la nostra ciutat, del nostre barri, de la nostra escola i, fins i tot, de nosaltres mateixos.
Si volem tenir un millor accés als béns i serveis culturals, si volem que la cultura sigui una prioritat de debò a la nostra ciutat, al nostre barri o a la
nostra escola, si volem poder conèixer i viatjar a altres cultures diferents de les nostres, o si volem fer créixer i posar en pràctica les nostres qualitats i
aptituds artístiques, hem de passar a l’acció, de manera que ara ens toca pensar globalment i actuar localment adoptant compromisos culturals!
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Però quins són aquests compromisos culturals fonamentals per a assegurar el desenvolupament cultural del present i del futur? Recordem-los:
• promoure la diversitat cultural
• defensar la llibertat d’expressió
• participar en la vida cultural de proximitat
• preservar i transmetre el patrimoni cultural de la nostra comunitat i del nostre territori
• promoure la cooperació cultural i la cultura de la pau
Un exemple admirable que recull tots aquests compromisos, entre d’altres, és l’Agenda 21 de la cultura.
L’Agenda 21 de la cultura és un document base de compromís internacional per al desenvolupament cultural, que va ser aprovat a Barcelona l’any
2004 per ciutats i governs locals de tot el món en el marc del primer Fòrum Universal de les Cultures. Es tracta d’un document que vol enfortir les
xarxes que, arreu del món, treballen les relacions, enteses com la pedra angular de l’Agenda 21 de la cultura, entre cultura, democràcia, ciutadania,
convivència, participació i creativitat.
Alhora, vol ser una eina per a reforçar i renovar les polítiques culturals locals i conscienciar els governs i les institucions internacionals de la
importància de la cultura en el desenvolupament local; es tracta d’una aposta política dels governs locals a favor d’una realitat cultural preparada per
a fer front a molts dels desequilibris socials existents en les nostres societats i per a assumir els reptes del present i del futur: un grau més alt de
llibertat, de creativitat, de democràcia, de desenvolupament i de justícia social, amb la màxima inclusió i participació.

A començament d’aquest segle, un grup de ciutats culturalment molt dinàmiques, com ara Buenos Aires (Argentina), Estocolm (Suècia), Lille (França),
Mont-real (Canadà), Porto Alegre (Brasil) o la mateixa ciutat de Barcelona, van plantejar la possibilitat d’elaborar una “agenda” que fos, alhora, una
carta de navegació i una caixa d’eines per a orientar les seves polítiques municipals i per a millorar la qualitat de la vida cultural dels seus
habitants. Es van inspirar en allò que es coneix com l’Agenda 21 del desenvolupament sostenible, elaborada i aprovada l’any 1992 a la ciutat de Rio
de Janeiro (Brasil), i que, amb els anys, ha esdevingut la pauta bàsica del treball dels aspectes vinculats al medi ambient, la contaminació,
l’escalfament global, etc., del nostre segle XXI (per això rep el nom d’agenda “21”).
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Aquest és el mapa d'una ciutat imaginària, una ciutat que no existeix. Ens hem inventat els carrers, les places, els edificis, el riu... tot! Vol ser una
ciutat qualsevol, basada en els plànols i la forma que tenen les nostres ciutats. A més, hem donat nom als carrers i les places, i no pas un nom
qualsevol: els hem posat el nom dels municipis i les organitzacions que han signat l'Agenda 21 de la cultura i, lògicament, les places i els carrers
principals reben el nom dels municipis i les institucions que més han treballat amb l'Agenda 21 de la cultura.
Les idees bàsiques de l’Agenda 21 de la cultura tenen a veure amb…:
• la importància de les ciutats i dels governs locals en el món actual (més de la meitat de la població mundial viu en grans ciutats)
• el paper fonamental de la cultura com a factor de desenvolupament econòmic, urbanístic i social
• la necessitat d’entendre la cultura com un dret que cal garantir per a tota la ciutadania
• la diversitat cultural entesa com un tresor que és patrimoni de tota la humanitat.
A més, l’Agenda 21 de la cultura tracta de qüestions i problemes tan importants com ara:
• aconseguir que la cultura sigui més accessible per a tothom, especialment per a aquelles persones o grups amb menys recursos
• promoure la participació en la vida cultural de la ciutat de totes les persones que hi habiten, d’una manera especial de la infància i el jovent
• garantir la llibertat d’expressió
• vetllar pel respecte a les minories culturals
• protegir i difondre el patrimoni cultural
• establir relacions més intenses entre l’educació i la cultura
• fer possible que els mitjans de comunicació prestin més atenció als actes culturals.
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Si voleu conèixer el text complet de l’Agenda 21 de la cultura, el trobareu entrant a: agenda21culture.net

Hem vist com moltes ciutats del món ja treballen per situar la cultura al centre de les seves prioritats. I tu, ja t’hi has posat?
p
Quina seria la teva
Agenda 21 de la cultura? Els infants i el jovent sou uns grans consumidors de cultura i en el futur tindr
tindreu
eu molt a dir amb relació a com es fan les
polítiques culturals; per això seria interessant que comencéssiu a pensar a construir la vostra pròpia Agenda 21 de la cultura.
cultur

Activitat 7
Cartografia els teus drets, deures i compromisos culturals
Tot inspirant-vos en el plànol imaginari de l’Agenda 21 de la cultura, dibuixeu-ne un altre on el nom dels carrers, les places, els parcs i els
edificis importants corresponguin als drets, deures i compromisos culturals que desitgeu que s’estableixin a la ciutat de Barcelona.
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Activitat 8
Creem la nostra Agenda 21 de la cultura!
El document base de l’Agenda 21 de la cultura s’estructura en tres grans apartats:
• Apartat de principis: 16 articles que posen èmfasi en la cultura, els drets humans, la sostenibilitat, la democràcia participativa i la generació de
condicions per a afavorir la pau.
• Apartat de compromisos: 29 articles que destaquen la demanda de centralitat per a les polítiques culturals i la creació de programes que
garanteixin l’accés a la cultura a tota la població.
• Apartat de recomanacions: 22 articles amb recomanacions per als governs, locals i nacionals, i per als organismes internacionals.
Seguint aquest esquema, confeccioneu la vostra pròpia Agenda 21 de la cultura i especifiqueu els vostres 7 principis bàsics, 7 compromisos
fonamentals que adopteu i 7 recomanacions que creieu que es podrien seguir per a dur-los a terme amb eficàcia. D’aquesta manera, construireu la
vostra Agenda 21 de la cultura, amb els vostres 21 articles fonamentals.
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Activitat de síntesi del tema 4
Reflexionem i formulem propostes

La nostra Agenda 21 de la cultura té com a...:
...Principi més important:

...Compromís principal:
...Recomanació principal:

Aclariment per al professorat: En aquesta activitat de síntesi caldrà que l’alumnat arribi a un consens sobre quin principi, quin
compromís i quina recomanació considera més importants.
Anoteu les vostres conclusions al quadre de síntesi final de l’Àmbit 3

Quadre de síntesi de l’Àmbit 3
Recull de les activitats de síntesi de cada tema

Pel què fa a la llibertat d’expressió detectem.................................................................... i proposem...............................................................................................
Pel què fa a l’accés i la pràctica de la cultura detectem................................................. i proposem...............................................................................................
Pel què fa al dret a la propietat intel·lectual detectem.................................................... i proposem................................................................................................

Per a potenciar la nostra expressivitat i creativitat necessitem espais de

Per a afavorir la resolució dels conflictes culturals, proposem...:

creació artística on tots els nois i noies ens puguem sentir representats i

•

que disposin de...:
•
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La nostra Agenda 21 de la cultura té com a:
Principi més important:
•
Compromís principal:
•
Recomanació principal:
•
Per tant, proposem a l’Ajuntament…
•
•
•
•
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Annexos
Bibliografia Agenda 21 de la cultura:
• PASCUAL RUIZ, Jordi (2005). “La Agenda 21 de la cultura: contexto, contenidos, desafíos”. Gestión cultural, núm. 11: Participación ciudadana, abril de 2005.
• SABATER, CARLES (2004). “Agenda 21 de la cultura: un guió que vol canviar el món”. DB: Revista de la Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis,
Barcelona, juliol-agost de 2004.

Bibliografia Drets culturals:
• Declaració de Friburg sobre drets culturals (7 de maig de 2007).
http://www.biceinternational.org/e_upload/pdf/declaration_de_fribourg_sobre_los_derechos_culturales.pdf [10/10/2010]
• AECID. Derechos culturales y derechos humanos.
http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/cooperacion/Cultural/descargas/00-DCulturales.pdf [10/10/2010]
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• MARTINELL, A. (2001). Diseño y elaboración de proyectos de cooperación cultural. Madrid. Cuadernos de Iberoamérica, Organización de Estados Iberoamericanos.
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