


BARCELONA, CIUTAT CAPDAVANTERA EN 
L’IMPULS I LA DEFENSA DELS DRETS 

CULTURALS A TRAVÉS D’UN PLA INÈDIT. 
 

El Govern municipal presenta un pla pioner al món que inclou 9 
mesures i 100 accions específiques per tal d’implementar noves 

polítiques públiques per reconèixer i eixamplar els drets 
culturals a Barcelona. 



Barcelona s’afegeix al debat internacional sobre els drets culturals amb 
un pla de ciutat específic i pioner, que lidera l’aterratge municipalista 

d’aquesta estratègia global.  
 

Aquest pla incorpora un marc de reflexió polític ambiciós i un seguit de 
mesures de govern i accions innovadores, vinculants i operatives.  

 
El pla busca obrir camí cap a un reconeixement formal dels drets 

culturals a escala internacional des de la pràctica municipalista, amb 
voluntat de crear discurs i fomentar l’aparició d’iniciatives similars. 



la ciutat de Barcelona s’ha de dotar d’una política cultural 
fonamentada en els drets culturals i que tingui l’accés, les 

pràctiques culturals, la innovació, la governança democràtica, el 
reconeixement de la diversitat, la creativitat, la producció cultural i 
l’enfortiment comunitari amb la ciutadania i els agents sectorials 

com a consideracions centrals de la seva implementació. 
 
. 



El Pla de drets culturals comença a desplegar-se al llarg del mandat 
vigent a través de nou mesures de govern vinculades i d’una 

estratègia de comunicació específica que defensa els següents 
drets fonamentals: 





Dret a les pràctiques culturals i noves centralitats. 
 

Missió: Enfortir la cohesió social a través del reconeixement del dret a 
les pràctiques culturals i l’impuls de l’acció comunitària als barris de 

Barcelona. 
 
 
 



Dret a la creació, l’experimentació, la recerca  
i la producció cultural. 

 
Missió: Impulsar el dret a la creació i a la producció cultural en unes 

condicions de dignitat sociolaboral per a les persones treballadores de la 
cultura, mirant de mitigar la precarietat estructural, donant suport als 
processos de creació, impulsant noves vies de relació entre agents i 

garantint l’accés a un ventall més ampli de ciutadania. 
 
 



Dret a les pràctiques populars i tradicionals com a espais de 
participació i cohesió social. 

 
Missió: Enfortir i consolidar el dret a les pràctiques culturals populars i 

tradicionals, i incorporar nous vectors que fomentin la diversitat, la 
interculturalitat, la participació ciutadana i la innovació. 

 
 



Dret a la participació cultural i a l’educació i pràctica artística al llarg 
de la vida. 

 
Missió: Avançar en el dret a les pràctiques culturals i a l’educació 

artística al llarg de la vida de la ciutadania a través de la creació d’una 
política pública transversal entre els àmbits cultural i educatiu. 

 
 



Dret a una cultura diversa i equitativa. 
 

Missió: Incloure la perspectiva de gènere en les polítiques culturals de 
Barcelona; avançar en el dret a la participació equitativa i a la 

representació diversa d’identitats culturals des de la perspectiva 
feminista, aplicant la perspectiva de gènere a tots els àmbits de les 

polítiques culturals de la ciutat. 
 
 



 Dret a l’accés i a la participació cultural al carrer. 
 

Missió: Impulsar accions sostenibles per garantir el dret a la ciutat; 
impulsar l’espai públic com un dels escenaris principals de la vida 
cultural de la ciutat, tot garantint el dret a la ciutat i a la participació 

cultural de forma sostenible. 
 
 



  Instruments i polítiques per a l'accés al coneixement, la 
transparència i la innovació digital. 

 
Missió: Impulsar els drets digitals a partir dels usos de les noves 

tecnologies com a àmbit fonamental per garantir el dret a la 
participació, la transparència i l’accés a continguts culturals. 



 Innovació, educació i dret a participar del patrimoni cultural de 
Barcelona. 

 
Missió: Reforçar els grans equipaments museístics i patrimonials de 
la ciutat com a espais de referència en l’articulació i la promoció del 
conjunt de drets culturals, i impulsar, en les seves estratègies, noves 
dinàmiques a l’entorn de l’accés, la creació, l’acció comunitària i els 

lligams territorials. 



 Dret a la lectura, a l’accés a la informació i al coneixement i foment 
de noves pràctiques creatives. 

 
Missió: Impulsar el dret a la lectura, al coneixement, a l’accés a la 

informació i l’ús de tecnologies a través la xarxa de Biblioteques de 
Barcelona com a espais fonamentals en la promoció de la cohesió 

social i del desenvolupament de les persones en igualtat 
d’oportunitats des de l’exercici dels drets culturals. 



Més informació: 


