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PLATAFORMA X CULTURA

La plataforma x cultura vol ser un espai de pensament i acció. En un món hiperconnectat,
participatiu i bidireccional, la cultura està canviant. Volem participar d’aquest canvi i volem que es
produeixi de manera horitzontal, amb les aportacions de tothom que hi estigui interessat. Volem
construir un nou marc per la cultura i per començar ens plantejam algunes qüestions que ens
semblen claus per poder entendre cap a on hem d’anar.

El primer repte era penjar al  blog documents, àudios o vídeos que ajudin a dibuixar el nou
panorama cultural.

Els resultats obtinguts en 15 dies han estat sorprenents:

-Més de 1700 visites
-Més de 60 comentaris
-107 followers a Twitter (@pxcultura)
-2on eix més visitat de la Trobada (http://assembleaquartera.wordpress.com )

El segon repte és la trobada presencial que es durà a terme els dies 5 i 6 de novembre a Palma.

Programa:

Dissabte 5 de novembre

10h: Presentació de la Trobada 15M Reflexió, pensament, acció…
11-12’30h: Presentació de plataformaxcultura i resum de les conclusions de les 5
preguntes plantejades al blog.
12’30-14h.: Redacció d’un document on es vegin reflectides les conclusions i on
s’indiquin quin son els objectius a assolir.
14-16h.: Dinar (és un dinar popular: duu el teu menjar i comparteix-lo amb els
altres)
16-18h.: Grups de treball per dissenyar un pla d’acció per assolir els objectius que
ens haurem posat.
19:00 -20:00h.: Posada en comú de les propostes dels grups de treball i cloenda.

Diumenge 6 de novembre
16-18h.: Plenari conjunt de tots els eixos, on cada grup exposarà un resum de la
feina feta (10min) i després hi haurà un moment per a conclusions conjuntes.
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CONCLUSIONS DEL DEBAT

1. Qui fa les polítiques culturals?

Els  polítics  ens  presenten  plans  estratègics  pel  sector  cultural  sense  comptar  amb  el  sector.
Com  podem  fer-los-hi  entendre  models  més  participatius?
Conceptes importants que han sortit :

-modernitzar l’administració
-horitzontalitat
-cocreació
-prosumer

Aquestes paraules ens indiquen que la clau està en la col·laboració entre administració,
públic i agents culturals. Que en penses? Estàs d’acord?
Un resum d’intervencions:
@ Culturpunk “Existe un desajuste entre la calle y la institución pública que no sólo
implica a la gestión sino también y profundamente a la interpretación de la realidad, a los
argumentos, a las capacidades…”
@ Culturpunk  “Hay que abandonar con valentía conceptos que no llevan a ninguna
parte y, a mi modo de ver, los planes estratégicos son parte de ese discurso engolado y
dominante que nadie cree en realidad.”
Joan Cabot “Realment és necessària sí o sí la participació dels estaments polítics en el
món de la cultura? A mi em sembla un error vincular ambdues coses. Hi ha cultura més
enllà de les institucions.”
Miquel Ferrer: “aplicar la cultura transversalment (donar-li protagonisme a la tv pública,
implicar la cultura dins l’educació, etc. Recolzar economicament els projectes més
innovadors i arriscats (ja que seràn els que dificilment trobaran aquest recolzament i són
els que, si tenen qualitat, poden crear tendència.”
Joana Serra: “ A partir d’aquí són els agents culturals i el públic en la seva nova faceta de
prosumer els que han de desenvolupar activament els processos culturals, d’una manera
h o r i t z o n t a l i d ’ u n a m a n e r a c r í t i c a . ”
Jomarijo “L´administració hauria de ser un suport per les iniciatives culturals però això
significaria que dins l´administració hi hagués persones capacitades, interessades i amb
criteri.
Tina Codina:  “La co-creació es una de les claus de com superar aquest bucle amb
l’administració i que, per tant, les polítiques culturals també han de ser co-creades, com a
mínim consensuades!”
Maria Antònia Ferragut: “Pasar de una cultura hecha para todos a una cultura hecha por
todos suena interesante en estos momentos. Busquemos la manera de hacerlo posible.”
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2. Quin és el paper dels agents culturals i quin el de l’administració? 
Tot ha canviat i hem de reflexionar sobre quines responsabilitats tenim cada un.
L’administració està caduca?
Com seria un nou model de gestió de la cultura? Quines són les relacions que hem tengut
fins ara administració, gestors, productors i públic i quines podrien ser a partir d’ara?

Conceptes importants que han sortit :
- Exigència de responsabilitat als càrrecs polítics
- Reflexió sobre el funcionament i mecanismes de control del govern corporatiu de les
entitats públiques culturals
- Nous reptes per la gestió cultural
- Important paper dels agents culturals en el desenvolupament de les polítiques culturals.
- Cultura oberta amb codis oberts
- Adaptació a la nova realitat digital
- Compartir, intercanviar, distribuir i co-crear
- Cultura dialèctica. Mecanismes de comunicació 2.0
- Coprogramació amb equips mixtes. Gestió mixta
- Cultura social participativa
- Gestors culturals com a Facilitadors culturals

 Un resum d’intervencions:
Miquel: “Hay mucho trabajo por hacer y para innovar en el ámbito de la gobernanza de
las entidades culturales. En los últimos treinta años se ha avanzado mucho en la
profesionalización de la gestión cultural. Ahora hay que hacerlo en el buen gobierno de
las entidades artísticas y patrimoniales.” http://lluisbonet.blogspot.com/2010/11/por-
una-nueva-gobernanza-cultural.html
Joana M. Serra: Destacaria la idea de que la pluralitat d’agents es converteix en un
element fonamental de les polítiques culturals públiques, i que gràcies a aquesta
diversitat d’actors es produeixen els factors de tensió i estímul al servei de l’interès
general. http://www.rieoei.org/rie20a09.htm
Tina Codina: La cultura oberta té codis oberts, que estan en canvi continu i que
experimenten noves maneres de relacions i els projectes creatius son un bon laboratori
per determinar accions i relacions entre la ciutadania, que després es podran extrapolar
a altres àmbits. El gestor cultural esdevé un agent més que col•labora, que comenta, que
co-produeix, que co-crea, que comunica, que intercanvia, que contribueix, que aprèn,
que ensenya i que media entre tots. Es converteix d’un professional de la cultura a un
actor social molt més potent que ha d’estar capacitat per assumir una sèrie de noves
tasques, estratègies i competències.
@culturpunk: Es necesario poner a disposición de la comunidad espacios (y no hablo
exclusivamente de los físicos) para la experimentación con procesos que tengan como
resultados la intervención social completa. La coprogramación con equipos mixtos que se
impliquen en la formación de acciones debe ser una referencia que termine con la
división estanca que habitualmente se da entre lo de dentro de la administración y lo de
fuera. El apoyo con infraestructura tecnológica, investigación básica, formación
especializada, microproyectos compartidos… una implicación activa entre empresa,
universidad, gobierno local, educación básica mediante acciones que se orienten hacia la 
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colaboración para la búsqueda de modelos de intervención que permeen eficazmente en
la sociedad completa.
sara schiele (@sarasaretah): [...]m’atreveixo a afirmar que efectivament l’administració
està caduca, i quan parlem d’administracions locals de municipis que no superen els
30.000 habitants, més encara. Massa sovint la programació cultural anual no està
planificada, ni es fixen objetius, ni polítiques a seguir, tot funciona a “salto de mata”.[...] dia
a dia l’associacionisme  creix més, i mitjançant la gestió mixta (administració pública local i
associacions o entitats privades), s’aconsegueixen dur a terme actuacions interessants.
maferragut: El que jo pens no és que l’administració estigui obsoleta. La administración
és necessària la manera de gestionar-la és la que s’ha de canviar. Jo també som gestora
cultural com molts de vosaltres i he arribat a la conclusió que aquesta denominació
també està obsoleta. M’agradaria més canviar-la per Facilitadora Cultural en un futur no
molt llunyà. Crec que aquest hauria d’ésser el paper dels actuals gestors a l’Administració
Pública

3. Quin preu té la cultura? 
No ens queda una altra: hem de repensar el model de subvencions que hem tengut fins
ara i quines alternatives tenim en aquests moments pel finançament de projectes
culturals.

Alguns punts clau que s’han tocat:

• Nou models de negoci
• Mecenatge: possibilitat de finançament o subordinació?
• Cultura com a servei públic
• Planificació i colabració entre administració i sector privat
• Concienciar al públic del preu de la cultura
• Valor afegit de la cultura

Resum d’intervencions:
@pepcerda: perquè siguin viables altres formes de finançament (i les empreses
comencin a espavilar i a actuar com a empreses), cal que al mateix temps l’administració
deixi de fer competència deslleial al sector privat. 
Tina Codina: Crec en un model de finançament híbrid en el que quedi clar quin es el
paper de l’administració i quin es el del sector privat. Necessitam complicitats!. Només
així podrem dur a terme accions coordinades, consensuades, participatives, co-creades i
horitzontals. 
Miquel:
-El públic ha de ser conscient que la cultura té un preu
-L’administració ha de trobar el seu paper
-El sector no ha de crear projectes “adhoc” per subvencions o per administracions, sino
que ha de crear per aportar un valor afegit.
Joan Bellviure: El debat del fòrum és molt interessant però em sembla que oblideu un
punt bàsic que per a mi depenen tots els altres: Quins serveis públic volem? (si pensam,
c o m é s e l m e u c a s , q u e h i h a d ’ h a v e r s e r v e i s p ú b l i c s )
Es difícil de imaginar un nou model de finançament, de creació o de distribució de la
cultura, sense saber quin és el model de societat que defensam.
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Elena Vallés: Estic d’acord amb que Administració i el sector privat han d’anar certament 
de la mà. S’ha de planificar i evitar que es facin la competència, i fins i tot poden estar
plegats ambdós amb projectes molt cars, com ara la dança […] Un dels problemes més
clars que tenim aquí a la illa és el públic. Moltes vegades les propostes no arriben a la
gent […] Per una altra banda, em demano per espais que estan en una situació
d’infrautilització […]
Lina Nadal:  sí a la cultura pública a través del finançament de marques per a projectes
puntuals i sí a la cultura com a servei públic per desenvolupar programes de
desenvolupament i gestió a llarg termini. 
Joan Bellviure: Serem lliures de crear els espectacles que volguem si darrera tenim com
mecenes un banc o un grup de informació? No hauran de practicar autocensura els que
voldran tirar projectes endavant?
A més hi ha un trasbalsament ideològic i filosòfic important si els mecenes són els
principals finançadors de la cultura, aquesta deixa de ser un dret i es converteix en una
donació.
No és el mateix exigir un dret que acceptar la caritat. 

4. Quines característiques te la cultura  per tal que no sigui el primer que es retalli?

 (hem de tenir arguments clars i consensuats per poder-los defensar amb força)
Com seria un nou model de gestió de la cultura?

@  joanbellviure   Proposa donant-li la volta a la pregunta : Quines característiques té la 
cultura per que sigui el primer lloc on es retalla?
"Podem defensar que la cultura És un element essencial en la educació, ja que és una
eina que permet re-llegir el món" 
"Un poble sense cultura és un poble malalt, amputat d’un dels elements bàsics de les
societats humanes." 
"Es pot gaudir d’una televisió de qualitat, com es pot gaudir d Fellini, Mozart,
Shakespeare o dls artistes encara x descobrir."
"Per als pobles petits com el nostre (...) defensar la cultura és defensar el dret a existir
en el món."

@  JSerraFiguerola   comparteix enllaç a text sobre l'impacte econòmic d les fires d'arts
escèniques d la web d la Fira Mediterrània de Manresa
@  tinacodina   comparteix amb tots el que diu el blog noretalleulacultura.org

@  paquitafolie   creu q s'ha d repensar model de gestió cultural sabent q retallaran i que
les estratègies que hem utilitzat ja no són vàlides
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RECURSOS 
WEBS

http://mascultura.org/
http://www.noretalleulacultura.org.
http://espaciorizoma.wordpress.com/
http://maferragut.wordpress.com/

TEXTOS

Declaración de la comisión de cultura del 15M de Barcelona
http://culturaacampadabcn.wordpress.com/declaracio-
declaracion/declaracio_comissio_cultura_acampadabcn/castellano/

El retorn social de les polítiques culturals
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/ESTUDI_11_C.pdf

Xavier Marcé: La continuïtat de les polítiques culturals
http://benzina.comunicacio21.cat/2011/07/12/la-continuitat-de-les-politiques-culturals/

Vicenç Altaió, director d’arts Santa Mònica, sobre el compromís de la cultura amb la política.
http://www.vilaweb.cat/noticia/3939093/20111017/vicenc-altaio-cultura-pot-viure-mai-aliena-
mon.html

Entrevista a Guillem Martínez
http://www.nativa.cat/2011/10/guillem-martinez-lestat-no-ha-de-fer-cultura/

Blog de Lluís Bonet
http://lluisbonet.blogspot.com/2010/11/por-una-nueva-gobernanza-cultural.html

Alfons Martinell titulat “Los agentes culturales ante los nuevos retos de la gestión cultural” a la
Revista Iberoamericana de educación.
http://www.rieoei.org/rie20a09.htm

Entrevista amb Pau Rausell, especialista en economia i política cultural
http://revistatecnic.net/personaje/2010/12/entrevista-a-pau-rausell-especialista-en-economia-
y-politica-cultural/

La cultura, sus industrias y los nuevos modelos de negocio
http://noticias.terra.com.ar/sociedad/la-cultura-sus-industrias-y-los-nuevos-modelos-de-
negocio,8f98b93f60d23310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
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Borja-Villel: El modelo basado en la industria cultural y el negocio ha fracasado:
http://www.publico.es/culturas/404233/un-museo-no-puede-competir-con-pixar

Nuevas políticas, nuevas miradas y metodologías de evaluación. ¿Cómo evaluar el retorno social
de las políticas culturales?
http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862v96n2/02102862v96n2p477.pdf

Estudi de Cofae sobre l’impacte de les Fires http://www.cofae.net/deusto2010.pdf

VIDEOS

http://www.youtube.com/v/PuyY7aWYBGA&autoplay=1

La política de precios. Herramienta de marketing y financiación / Gestión Pública de la Cultura
http://www.youtube.com/watch?v=fgifH-P5H9M&feature=player_embedded

La cogestión público-privada de servicios culturales
http://www.youtube.com/watch?v=6PPuNtNwEmw&feature=player_embedded

Ken Robinson 
http://www.youtube.com/watch?v=Z78aaeJR8no&feature=player_embedded

Un grup d’enginyers idearen un sistema per promoure l’ús de les escales normals enfront de les
mecàniques del metro:
http://www.thefuntheory.com/piano-staircase


