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1.1. Metodologia 

El procés de debat es va presentar en una sessió, presidida pel regidor de 
Cultura, al Centre Cultural La Mercè el dia 11 d’octubre del 2017, a la qual van 
ser convidades unes 200 persones de diferents àmbits culturals. En la sessió es 
va convidar tothom a participar en algun dels grups que serien convocats durant 
les setmanes següents, i es va demanar que ho fessin saber a altres persones 
interessades perquè els grups de debat eren oberts a tothom que hi volgués 
participar. 

Es van programar dues rondes de petits grups de debat.  

• En la primera ronda es convidava als participants a fer una valoració de 
l’oferta cultural de la ciutat. 

• En la segona ronda es demanava als participants que formulessin 
propostes de millora a partir de les valoracions de la primera ronda. 

El calendari de sessions va ser el següent: 

 

 
 

MES DIA HORA GRUP SESSIÓ LLOC
OCTUBRE 19 17:30 1 1 Sala	Diumé
OCTUBRE 19 19:30 2 1 Sala	Diumé
OCTUBRE 26 17:30 3 1 Sala	Diumé
OCTUBRE 26 19:30 4 1 Sala	Diumé
NOVEMBRE 8 17:30 5 1 Sala	Diumé
NOVEMBRE 8 19:30 6 1 Sala	Diumé
NOVEMBRE 9 17:30 7 1 Sala	Diumé
NOVEMBRE 9 19:30 8 1 Sala	Diumé

NOVEMBRE 16 17:30 1 2 Sala	Diumé
NOVEMBRE 16 19:30 2 2 Sala	Diumé
NOVEMBRE 23 17:30 3 2 Sala	Diumé
NOVEMBRE 23 19:30 4 2 Sala	Diumé
NOVEMBRE 29 17:30 5 2 Sala	Diumé
NOVEMBRE 29 19:30 6 2 Sala	Diumé
NOVEMBRE 30 17:30 7 2 Sala	Diumé
NOVEMBRE 30 19:30 8 2 Sala	Diumé

Primera	ronda

Segona	ronda

DEBATS	AMB	CIUTADANS	INTERESSATS	PER	LA	CULTURA
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Per diverses circumstàncies, va haver-hi un nombre baix de participants i van 
agregar-se algunes de les sessions programades. Per aquest motiu es van 
realitzar les següents sessions de debat: 

a. Sessions participatives obertes a la ciutadania: 
• 5 sessions en primera ronda, mapa de visions. 
• 4 sessions en segona ronda, fase de propostes 

b. Sessions participatives amb tècnics de l’ajuntament: 
• 1 sessió amb tècnics vinculats a l’àrea de cultura 
• 1 sessió amb coordinadors d’àrea de l’àmbit de cultura i dels 

centres cívics 

La metodologia de les sessions ha estat la pròpia d’un grup focal. El consultor 
que les ha coordinat ha estat Jaume Colomer i els col·laboradors que han 
elaborat els relats han estat Marc Francesch, Albert Gispert-Saüch i Marc Prat. 

1.2. Participants 

Cal agrair la participació en les sessions de grups de debat obertes a la 
ciutadania a les persones següents: 

Primera ronda: 

1a part – Pau Marquès, Pere Hosta, Pol Ballonga, Emma Bagshant, 
Toti Pigem, Ismael Berengena. 

2a part – Anna Mitjà, Marta Sureda, Víctor Masferrer, Albert 
Gispert-Saüch, Marc Prat. 

3a part – Enric Teruel, Xevi Salvatella, Anna Otero i Marc Sureda. 

4a part – Josep Becarès, Aram Estiu, Salvador García, David 
Gimbernat, Alexandre Nunes, Anna Presas, Pere Puig, Joan 
Vergés i Consol Vidal. 

5a part – Sílvia Barragan i Cristina Masferrer. 

Segona ronda: 

1a part – Pere Hosta, Anna Mitjà, Marta Sureda, Víctor Masferrer, 
Consol Vidal, Anna Presas i Albert Gispert-Saüch. 

2a part – Aram Estiu, Anna Otero, Carme Renedo, Lluís Valentí, 
Enric Teruel, Xevi Salvatella i Sílvia Barragan. 

3a part – Lluïsa Faixedas, Pau Marquès, Xavi Fortuny, Eduard 
Carbonell, Salvador Garcia, Raimonda Coll, Josep Fina. 
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4a part – Alexandre Nunes de Oliveira, Irene Llongarriu, Isabel 
Sarries, Joan Cumeras. 

 

De cada sessió se n’ha fet un relat i, després, s’ha elaborat un relat integrat de 
les aportacions de tots els grups. Les aportacions realitzades per part dels 
participants al llarg de les nou sessions han estat ordenades per blocs temàtics, 
per tal de facilitar-ne la lectura.  

Aquests blocs temàtics han estat elaborats a partir de les aportacions fetes pels 
participants, encara que no ens ha estat possible corroborar la veracitat de totes 
les afirmacions recollides al llarg de les jornades i això comporta un cert risc 
d’interpretació subjectiva. 
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2. L’oferta cultural de la ciutat 
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2.1. Suficiència, qualitat i diversitat  

En l’àmbit de formació, un dels temes abordats va ser l’oferta de formació reglada 
a la ciutat en el camp de les arts. 

En el sector de les arts escèniques, potser la formació necessitaria potenciar-se 
a través d’estudis reglats (ja es fan cursos però no reglats). El galliner tot just és 
el primer any que tenen l’oportunitat d’oferir-ho. 

Des de l’IES Santiago Sobrequés, l’únic centre de Girona que ofereix el 
batxillerat artístic, s’està treballant en una proposta per a poder oferir formació 
en etapes postobligatòries més enllà del batxillerat. Ja tenen alumnes de música, 
teatre i arts visuals, però sense poder oferir una formació acreditada oficialment. 
A totes les comarques de Girona només tenim un centre públic que ho permeti, 
Olot. Això provoca una fuga de talent important fora de les comarques gironines, 
sobretot cap a Barcelona. Alguns assistents van insistir en que Girona és prou 
gran, i hi ha gent amb prou inquietuds i interès com per a que una escola d’art 
gaudís de prou demanda per justificar la seva posada en marxa. 

Una de les percepcions que s’han compartit és que la inversió en formació és 
relativament escassa i que no es relaciona directament amb l’àmbit de creació. 
L’Ajuntament sí que està invertint en formació a través del Galliner, un cas que 
posa en valor la vinculació entre els espais d’educació i de creació, tot i que no 
es tracta d’una iniciativa pública ni reglada. Una proposta que ha sorgit ha estat 
la necessitat d’implicar al Departament d’Ensenyament en el compromís per a 
generar noves ofertes formatives reglades. 

L’Auditori de Girona també va ser blanc de les crítiques en alguna ocasió. Amb 
l’entrada d’IberCàmera en la seva gestió, va perdre molta personalitat en la 
programació, per passar a regir-se segons els interessos d’Ibercàmera i els seus 
socis, convertint-se en un esdeveniment més social que no pas cultural. Les 
mateixes persones que critiquen aquest model de gestió reclamen que l’Auditori 
recuperi la diversitat de tipologies que recollia la seva programació en l’etapa 
anterior a l’arribada d’IberCàmera. 

 

2.2. La coordinació entre agents 

La coordinació entre els diferents agents culturals del municipi va ser una 
preocupació que va aparèixer en reiterades ocasions, entre d’altres, com una 
forma de rendibilitzar els esforços que s’emprenen des de l’Àrea de Cultura i 
d’altra banda per a poder oferir un suport més útil als agents que no són del 
sector públic.  
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Assumint que és molt difícil que alguns esdeveniments no coincideixin en els 
horaris en una ciutat amb una certa activitat cultural, com és Girona. Hi ha qui 
defensava que és bo que es solapin activitats, que és impossible que la gent 
pugui anar a tot arreu i que això forma part del creixement de la ciutat. Tot i això, 
es va consensuar també la necessitat de treballar per a que això no perjudiqui 
als agents amb menys capacitat de convocatòria de públics. La dificultat no es 
troba únicament en com programen els agents privats, sinó que l’administració 
pública també treballa de forma independent i amb uns objectius diferents. Així 
doncs, la Diputació de Girona i l’Ajuntament no treballen de forma coordinada 
per a fer més eficient l’oferta cultural que generen, sinó que, en la majoria de 
casos, disposen d’agendes pròpies, desvinculades entre elles. 

Ja es disposa d’un calendari on tots els agents poden compartir les activitats que 
programen, siguin municipals, privats o del 3r sector. Encara que alguns 
participants criticaven que certs equipaments municipals no acostumen a 
preocupar-se de no solapar les seves activitats amb les d’altres agents. Un dels 
problemes recurrents que s’han detectat és que els organitzadors acostumen a 
concentrar activitats els dijous i divendres al vespre, dies i franges horàries en 
què sol ser més fàcil aconseguir una major afluència de públic. 

 

2.3. Propostes de proximitat i de centralitat 

La regidoria de cultura té unes competències que es limiten a les àrees que 
depenen de cultura, així doncs, la parcel·lació dels àmbits d’acció fa que centres 
cívics quedin fora de la programació de cultura pròpiament. Per tant, la 
programació de caire cultural que duen a terme des de la Xarxa de Centres 
Cívics no té cap tipus de vinculació amb Cultura, almenys a nivell organitzatiu 
dins del consistori. En canvi, molts creadors locals hi troben el seu espai on poder 
exposar o organitzar activitats, entre molts d’altres. 

Tot i els recursos limitats dels quals disposen els Centres Cívics, en molts casos 
han assolit metodologies per donar resposta a una interpel·lació ciutadana tant 
artística com cultural als diferents barris on no arriba la mal dita "alta cultura". Cal 
destacar el valor d’aquests moviments culturals pels beneficis qualitatius que 
aporta aquesta microcultura, mentre que l’oferta de grans públics no fomenta les 
mateixes dinàmiques ni ajuda a crear la capacitat crítica dels participants. 

Tot i aquest pes de la cultura de proximitat que atribuïm als centres cívics, l’oferta 
cultural de l’àrea de cultura es centra especialment en els festivals i equipaments 
culturals. En aquest sentit, la gran inversió de l’àrea de cultura és enfocada a 
promoció, no pas a cultura realment, és molt més atractiva que el que organitzen 
els centres cívics, de manera que la programació d’aquests queda en segon pla. 
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Un exemple sobre les propostes de proximitat, novetat d’aquest any 2017, és 
que a les Fires de Sant Narcís es van incloure una sèrie d’activitats que tenien 
com a objectiu fomentar la participació de la ciutadania de tots els barris, un 
conjunt de proves sota el nom de La Festa Major dels Quatre Rius. Tot i que 
cada un dels rius representava zones diferents de la ciutat, totes les activitats es 
van dur a terme en els barris del centre i de l’eixample. 

En l’àmbit dels museus, cal destacar que tots els que hi ha a la ciutat es troben 
al centre històric, espai on acostumen a centrar totes les seves activitats. Aquests 
equipaments també haurien de cercar noves maneres d’expandir la seva activitat 
per a que més ciutadans se’n puguin beneficiar, fomentant el consum del 
patrimoni cultural, també, entre els sectors que es senten menys interpel·lats 
pels museus. 

 

2.4. Impacte de la política de promoció econòmica.  

Es va reflexionar sobre les Oportunitats i riscos de la concepció de Girona com 
a ciutat de festivals i de l’ús turístic del patrimoni. 

Gairebé tots els participants van coincidir en criticar que la perspectiva d’inversió 
en cultura i d’avaluació dels impactes de la mateixa, denota que les polítiques de 
festivals, entre d’altres, es conceben al servei de la promoció econòmica, més 
que no pas com a una oferta cultural al servei de la ciutadania local. Així doncs, 
la percepció és que aquests serveis i esdeveniments són pensats per a atraure 
gent de fora, per aquest motiu també es concentren tots al barri vell, ja que és la 
imatge de la ciutat que es vol oferir al visitant, com a mètode de promoció. Així 
mateix, els interessos comercials, dels patrocinadors i els compromisos de 
protocol i similars acaben deixant el factor cultural dels esdeveniments en segon 
pla, per passar a ser actes socials. Alguns participants van denunciar que 
aquesta dinàmica està banalitzant la cultura. 

L’avaluació estadística basada en dades de pernoctacions, àpats, entrades 
venudes, etc. no ens permet llegir l’impacte sociocultural dels esdeveniments, 
exposicions, de caire més qualitatiu. Així doncs, caldria potenciar l’intercanvi 
d’opinions per a implicar els públics habituals, com a factor de renovació i de 
qualitat de la programació cultural. Possiblement podria ser una petita enquesta 
o un sistema de puntuació que hom rebi al fer una reserva, per exemple. 

Potser el problema no són els festivals en si, sinó que caldria repartir-los més en 
el territori i reenfocar-los a la ciutadania. Fins i tot els responsables d’alguns dels 
festivals de la ciutat, van posar en dubte si “Girona, ciutat de festivals” és 
l’estratègia adequada per a Girona, ja que cada esdeveniment requereix una 
inversió molt gran i no creuen que els beneficis que comporta per a la població 
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siguin equiparables a la despesa que hi fa el consistori. De fet, una altra crítica 
cap a la marca “Girona, ciutat de festivals” va ser que qualsevol ciutat pot ser 
una ciutat de festivals, per tant “ciutat de festivals” mai podrà ser un tret 
representatiu de Girona. En tot cas, s’hauria de procurar aconseguir una major 
interacció entre l’oferta de festivals i la més local. Una possibilitat podria ser 
incloure activitats de més proximitat en els veïnats en el marc dels mateixos 
esdeveniments, descentralitzant les activitats programades; cercant així una 
major implicació dels veïns i millorar la percepció dels festivals per part dels 
gironins.  

El festival que va ser més criticat és el de circ, amb l’argument de que Girona no 
té tradició vinculada a aquesta art escènica, així que és un esdeveniment 
totalment descontextualitzat respecte a la ciutat. 

El festival de cinema, tot i que té més anys i per tant està molt més consolidat 
que el de circ, tampoc es relaciona amb els equipaments com el Museu del 
Cinema ni el Truffaut, una falta de transversalitat que també va ser criticada 
negativament. Diversos participants van valorar el dit festival de cinema i 
l’Strenes com a dos que podrien replantejar-se per a cercar un major impacte 
per a la societat local. 

En l’àmbit del patrimoni, una de les darreres accions polèmiques ha estat 
l’adquisició del fons Santos Torroella. Es tracta d’una col·lecció que (es creu) 
s’ha adquirit molt per sobre del seu valor real i que serà molt difícil que aquesta 
inversió retorni cap a la ciutat i la seva població. 

En el cas de festivals que han aconseguit un èxit considerable, com el cas de 
Girona a Cappella, generin noves dinàmiques com a conseqüència de 
l’esdeveniment, com podria ser la creació de nous grups de cant a cappella o 
oportunitats de formació en aquest tipus de música. Un altre exemple podria ser 
que el Girona, Temps de Flors, generi més activitat fora d’aquesta setmana com 
algun tipus de moviment de floristes. 

També es va fer menció especial al Millestone Project. En aquest cas la denúncia 
era que els grafiters de Girona no disposen d’espais on treballar, mentre que els 
grafiters que venen de fora en el marc del festival gaudeixen d’espais privilegiats 
i d’un pressupost ben dotat. Estaríem parlant d’un desequilibri absolut entre la 
inversió i l’impacte per als agents locals que comporta. Es podrien plantejar 
diverses formes de participació que permetin la implicació dels grafiters locals 
per tal de cercar un cert equilibri, encara que sigui intervenint en espais 
secundaris, però que també els permeti projectar-se al mercat. 
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2.5. La distribució territorial.  

Es va reflexionar sobre els efectes i riscos de la concentració d’oferta cultural en 
el centre històric i l’impacte potencial de l’acció cultural en la dinamització, 
desenvolupament i sostenibilitat dels barris perifèrics. 

Com ja es va constatar en la fase prèvia, la concentració de l’oferta cultural a la 
zona del centre de la ciutat és també percebuda pels ciutadans com a un fet 
negatiu, no només per les molèsties que puguin denunciar veïns del mateix barri 
vell, sinó per l’absència generalitzada d’activitats al llarg de tot l’any que trobem 
en els veïnats més allunyats com pot ser el cas de Can Gibert del Pla. 

En el cas dels restauradors, algunes queixes van fer referència a que la 
concentració d’esdeveniments en espais molt concrets de la ciutat és injusta per 
a molts establiments de restauració. N’és un cas paradigmàtic el de Plaça 
Independència, on es concentren moltes activitats que atrauen molt públic i que 
per tant beneficien molt als restaurants que hi ha. 

La Diputació, via Casa de la Cultura, té una línia estratègica de fer activitats 
culturals fora del municipi, també fan activitats en altres zones de la ciutat, però 
han estat fruit de convenis més puntuals. La burocràcia tot sovint frena les 
participacions externes d’artistes o altres col·laboradors. Un artista es pot trobar 
que li posin pegues per fer un espectacle si ja l’ha fet anteriorment en un altre 
equipament de la ciutat. Però gent de Santa Eugènia, pot no anar habitualment 
a la Planeta, per exemple, de manera que no hi hauria d’haver impediments per 
a poder fer un circuit al voltant de diversos espais per arribar a més públics. 

La descentralització dels festivals i altres activitats és un objectiu important per 
tal d’intentar millorar l’impacte de la cultura en altres zones de la ciutat fora del 
centre. 

Estratègia a nivell metropolità (visió supramunicipal): a nivell de biblioteques, 
trobem que hi ha la biblioteca de santa eugènia i a 300 metres hi ha una de Salt. 
Cal treballar amb una perspectiva diferent a les fronteres municipals: mirant la 
perspectiva social. 

A nivell territorial, els centres cívics duen a terme una tasca important, però això 
no compensa el pes del barri vell a nivell d’activitat cultural. Caldria redistribuir 
millor les activitats per intentar dinamitzar més i millor les zones que es troben 
més deprimides. Possiblement caldria establir més canals de comunicació per a 
que els agents culturals que utilitzen o podrien necessitar el suport dels centres 
cívics transmetin els seus punts de vista i fer més eficients els serveis que poden 
oferir aquests equipaments. 

La distribució d’espais públics de música en viu també ha de servir per permetre 
que el barri vell descansi de la intensitat d’activitat que s’hi veu. 
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L’ajuntament podria incentivar un major repartiment dels esdeveniments posant 
condicions a les subvencions/pagaments: posar uns requisits d’ubicar en 
diversos barris les parts d’un festival; amb l’objectiu de repartir els beneficis de 
l’activitat cultural en el territori. 

Cal que el prestigi que es cerca en la cultura sigui per a la ciutadania (que es 
preocupi per als ciutadans, per educar-los) i no prestigi per a la ciutat (a nivell 
d’imatge exterior, de promoció). 
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3. El coneixement ciutadà de l’oferta 
cultural. 
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3.1. La centralització de la informació cultural 

Els equipaments públics municipals gaudeixen, en aquest moment, d’una potent 
eina comunicativa com és l’agenda Girona Cultura, d’edició trimestral, que els 
està obligant a presentar les seves programacions amb una antelació poc 
habitual fins llavors. En canvi, els autònoms i membres del 3r sector creuen que 
no tenen capacitat, ni econòmica, ni temps per invertir-hi, per a fer una difusió 
adequada. Potser els grans ens públics, que tenen molta més capacitat de 
difusió com és el cas de l’Ajuntament, a través de l’agenda de Girona cultura, 
podrien oferir suport als petits agents particulars en aquest aspecte, tot 
centralitzant el sistema de comunicació de les activitats culturals que ells 
ofereixen. 

Mentre que l’agenda de cultura rep bones crítiques i està valorada com a força 
útil, tot i que poc funcional, el web de cultura va ser qualificat de poc intuïtiu, ja 
que aparentment costa trobar-hi la informació que hom cerca de manera àgil. 
Per contra, es va destacar la capacitat de difusió que han aconseguit agents de 
l’àmbit privat a través de les xarxes socials, arribant d’una forma molt més 
efectiva al públic. 

Un cas d’èxit de programació conjunta entre la Diputació i l’Ajuntament és la 
Casa de Cultura, on alguns projectes conjunt s‘han beneficiat d’una millor difusió, 
cosa que s’ha reflectit en l’augment de públic.  

Els creadors s’han trobat, en moltes ocasions, problemes per a conèixer la 
disponibilitat dels equipaments on poder realitzar actuacions, etc. Així doncs, es 
va compartir la utilitat de poder disposar d’una plataforma on promotors, creadors 
i també tècnics de l’administració pública puguin consultar quins espais es troben 
ocupats i puguin sol·licitar-ne la reserva per al seu ús. 

Alguns participants sostenen que l’estratègia de centralitzar tota la informació 
s’està rebel·lant inútil, ja que el públic va directament a la font que genera l’oferta. 
Ara bé, alguns tipus d’activitats i d’equipaments sí que necessiten una difusió 
centralitzada com a suport, ja que no gaudeixen de la visibilitat que tenen grans 
equipaments com l’auditori, per exemple.  

Així doncs, una centralització real de la informació, posant en comú biblioteques, 
espais destinats a música, arts escèniques, patrimoni i els centres cívics, hauria 
de permetre assolir una oferta més eficient, tot reduint la repetició 
d’esdeveniments o que els mateixos es solapin. 
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3.2. L’accés a la informació 

Un punt interessant que va aparèixer envers la comunicació va ser que es fa un 
treball ingent per a difondre l’oferta cultural, però no es fan prou visibles les 
polítiques culturals ni les altres formes de participació més enllà de la relació 
oferta-públic. 

Pot ser una obvietat, però els joves utilitzen més les xarxes socials, mentre que 
la gent d’edat avançada opten per l’agenda del diari. Així doncs, tant els sistemes 
digitals com els més tradicionals són útils per a arribar a tots els públics. En tots 
els casos el primer factor de difusió és el boca-orella. 

Una altra limitació fruit de la manca de coordinació entre Àrea de Cultura i centres 
cívics és l’accés a la informació, ja que els canals de difusió que s’empren també 
són diferents, multiplicant les fonts que hom ha de consultar per a conèixer tot el 
que es fa a Girona. 

Pel que fa a la premsa escrita, els diaris també tenen la seva pròpia agenda de 
cultura, i cadascun d’ells disposa de la seva particular manera de recollir la 
informació dels esdeveniments. Això significa que cada agenda que hom pugui 
consultar hi trobarà informació diferent i organitzada de forma diferent. 

En algunes ocasions, els ens interessats en fer una difusió efectiva desconeixen 
la forma sobre com arribar a un rang de públic superior. Un cas paradigmàtic és 
la Universitat de Girona, que fins i tot en el Campus Barri Vell, relativament proper 
per a molta població, es troba amb una participació habitualment molt baixa en 
les activitats obertes al públic general. Entenem que això es deu a que els 
esforços de difusió es limiten al públic especialitzat i al mateix entorn universitari. 

En l’àmbit de noves propostes per a la comunicació d’activitats culturals, va sorgir 
la possibilitat de crear un canal de Telegram per a difusió del calendari d’activitats 
d’una forma més propera i ràpida, on hom pogués seguir l’actualització diària de 
les activitats culturals de Girona, per temàtiques. Telegram és una aplicació per 
a smartphone que ofereix més possibilitats que WhatsApp, al mateix temps que 
és gratuïta i molt intuïtiva. 
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4. La participació de la ciutadania en 
la programació cultural 
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4.1. La participació de públics joves 

La percepció de la manca de participació dels joves, tant en la creació com en el 
públic era generalitzada. Alguns possibles motius són de caire econòmic, o una 
suposada falta d’adequació de l’oferta. Ara bé, el motiu d’aquesta impressió pot 
ser que els joves no participen en les activitats culturals tradicionals, mentre que 
si que participen en noves pràctiques i fan ús de noves formes de consum que 
costen més de detectar degut a que en moltes ocasions poden dur-se a terme 
des de casa o no comparteixen els espais amb els . Alguns participants a les 
sessions van mostrar el seu convenciment de que una millor distribució de les 
activitats culturals per tots els barris incentivaria la participació dels joves, que 
no es senten interpel·lats per activitats molt allunyades de casa seva. 

En algunes ocasions, certes iniciatives no aconsegueixen atraure més gent, sinó 
que la mateixa gent augmenta o concentra els índexs d’assistència, com sembla 
ser el cas d’Escena25, en què els joves que se’n beneficien en fan ús reiterades 
vegades, però el nombre d’usuaris no augmenta.  

Mentre que els centres cívics s’han revelat com uns dinamitzadors clau en la 
cultura de proximitat, els seus horaris suposen una limitació considerable per a 
les activitats que molts joves desenvolupen. Si tanquen sempre a les 9 de la nit 
com a molt tard, no s’hi poden programar concerts de nit, entre moltes d’altres 
propostes nocturnes. 

Els estudiants de batxillerat artístic participen activament en alguns festivals de 
Girona, com el de cinema o el Temporada Alta. També exposen a la Casa de 
Cultura, al CaixaForum, entre d’altres.  

Una fórmula que ha resultat clau en molts casos per a fomentar una participació 
activa dels joves ja estat l’autogestió, mitjançant la qual els mateixos joves 
coordinen les activitats sota l'acompanyament dels tècnics de cultura o la cessió 
d'equipaments, fet que potenciaria uns usuaris més partícips a través de 
l'establiment d'uns vincles molt més forts gràcies a aquesta implicació directe en 
els processos de presa de decisió. 

 

4.2. La participació dels centres educatius 

En l’àmbit del patrimoni, les polítiques culturals haurien d’anar dirigides no només 
a fomentar el consum cultural, sinó a la valorització del patrimoni, l’apoderament 
del mateix i l’explotació de les possibilitats educatives que aquest llegat ens 
ofereix. En aquest sentit, tots els menors gironins haurien de visitar tots els 
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museus de la ciutat al llarg de l’etapa educativa, cosa per a la qual els museus 
de Girona s’haurien de plantejar elaborar un projecte conjunt, en col·laboració 
amb l’Àrea d’Educació.  

Tots els centres educatius assisteixen a obres de teatre ideades específicament 
per a grups escolars durant el curs. Tot i això, aquestes iniciatives per si soles 
no fomenten el consum de teatre per part dels alumnes. Així doncs, una de les 
idees en què es va trobar un consens destacable és que cal incrementar el treball 
de la creativitat en l’educació obligatòria, ja que ara mateix es troba limitada al 
batxillerat artístic. Noves dinàmiques amb agents culturals de la ciutat podrien 
permetre incentivar el treball de la creativitat, fomentar la participació cultural dels 
joves, quelcom que l’ajuntament podria plantejar als centres escolars en el marc 
de Girona ciutat educadora, amb museus, artistes, músics, actors, fotògrafs... Un 
exemple d’això en són els Planters que organitza ConArte Internacional a ciutats 
com Figueres, Salt o Sant Feliu de Guíxols. 

En alguns casos, el diagnòstic dels assistents envers la informació que arriba al 
públic sobre les programacions culturals és que la ciutadania desconeix com 
trobar la informació o no té un hàbit de consultar les programacions. Es tracta de 
tendències que possiblement s’haurien de construir des de petits, educar en uns 
hàbits culturals que no tenim, tasca que hauria de recaure en l’etapa d’educació 
obligatòria. 

 

4.3. Principals barreres i obstacles a la participació  

El transport públic ha estat un dels factors que limiten la connexió entre diversos 
espais de la ciutat i el seu entorn immediat. Alguns casos són la inexistència 
d’una línia de bus urbà que connecti Vila-roja amb espais i equipaments de 
Girona, tant sols es disposa d’una única línia de TEISA. Això significa que no 
només no hi ha biblioteca al barri, sinó que no es facilita cap opció a per a 
accedir-hi. 

Així mateix, no s’ofereixen serveis de bus que connectin Girona amb la Mirona 
els dies que hi ha concerts multitudinaris, servei que podria facilitar a molts joves 
l’assistència al concert sense . 

Una altra opinió en què molts participants han coincidit és en les barreres mentals 
que té la ciutadania, com per exemple que els residents a l’eixample perceben 
els carrers més enllà del carrer Riu Güell com a molt llunyans, entre d’altres. Això 
fa que no acostumin a moure’s per certs barris o que només ho facin amb cotxe. 
Una de les solucions proposades per a trencar amb aquests murs és la de 
generar ofertes culturals concretes en zones diferents que atraguin a perfils de 
públic interessats en aquest àmbit cultural, tot cercant que els diversos públics 
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es moguin per la ciutat, descobrint espais dels veïnats que encara no coneixen. 
D’altra banda, aquesta barrera mental sembla que no la trobem en el cas del 
barri vell, on sí que es desplacen els veïns de totes les zones de la ciutat per 
assistir a esdeveniments i activitats.  

La gent amb discapacitat de mobilitat no sol trobar espais adaptats fora dels 
equipaments que ja compleixen les normatives. Així, concerts en espais públics 
no solen tenir zones habilitades ni rutes d’accés i evacuació. 

La manca d’hàbits de consum cultural per part d’una porció important de la 
població és un problema generalitzat arreu, no només a Girona. Per tal de poder 
recollir les opinions dels públics i els no-públics, seria convenient impulsar algun 
tipus de sistema de recollida d’informació, com ja es fa tradicionalment amb les 
enquestes de valoració per al turisme, cosa que també podria ajudar a incentivar 
la participació de ciutadans que no tenen hàbits culturals molt desenvolupats. 
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5. La política cultural 
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5.1. El suport municipal al teixit cultural 

Els petits promotors i artistes es senten molt desatesos per les dificultats per 
accedir a finançament i creuen que no se’ls posa cap facilitat. Es destaca la 
importància de la cultura en espais modestos i per part de petits promotors, que 
no reben el suport que creuen que mereix la seva activitat, tenint present 
l’impacte sociocultural i socioeconòmic que comporta. Alguns participants creuen 
que la problemàtica es basa en la necessitat d’obtenir més reconeixement 
professional i un millor finançament, especialment a les entitats del 3r sector, que 
fan una tasca no prou ben reconeguda. 

Una forma de suport que podria oferir l’ajuntament seria a través d’establir 
circuits, és a dir, vies de sortida al mercat per a actuar, exposar, etc. per als 
artistes. És a dir, el paper de l’administració com a facilitador de situacions que 
permetin als creadors difondre les seves expressions artístiques. D’altra banda, 
un suport a nivell d’assessorament per a sol·licitar subvencions, o la simplificació 
de certs tràmits podrien ajudar a facilitar l’accés a les ajudes ja existents. 
Finalment, alguns participants van reclamar altres tipus d’ajudes per als 
promotors culturals, com podrien ser ajudes per a insonoritzar locals. 

Els centres cívics ja donen una tasca de suport als agents culturals del 3r sector, 
però es troben que no poden atendre totes les demandes que reben, per 
incapacitat dels espais, manca de materials, etc. Un treball més en xarxa, podria 
fer més eficients les seves funcions, tot redistribuint les sol·licituds que reben 
segons tipus o afinitats. En ocasions, els materials dels quals disposen els 
centres cívics no són adequats per dur a terme activitats culturals de certs tipus, 
per exemple, taules de so velles o faristols trencats. Solucionar aquests 
problemes no requereix una inversió molt gran, mentre que repercutiria molt 
positivament en la població ja que ha de permetre  organitzar activitats molt 
econòmiques o de cost proper a zero. Amb tot, els centres cívics són percebuts 
com a espais on les expressions culturals que s’hi mostren són amateurs, o d’un 
nivell més baix. Per lluitar contra aquesta etiqueta caldria donar un tracte i 
promoció a les accions que s’emprenen als centres cívics a l’alçada de la cultura 
promoguda des de l’Àrea de Cultura. 

Una tendència molt més estesa a Europa, però que cada cop pren més força 
aquí, és la de fer música en viu als locals Alguns promotors que organitzen 
concerts als seus locals de restauració lamentaven amb insistència la poca 
tolerància cap al soroll que puguin ocasionar els concerts o altres activitats 
realitzades en bars, etc. i que reben pressions veïnals i, conseqüentment, de 
l’ajuntament contra la organització d’aquests esdeveniments. Diversos dels 
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participants estan d’acord amb que la legislació no és prou precisa entorn 
d’alguns aspectes relacionats amb les arts en viu. Defensen que calen unes 
regulacions més detallades per tal de poder defensar tant als petits promotors 
com a l’ajuntament mateix davant d’una possible denúncia. 

 

5.2. La suficiència i adequació funcional de les infraestructures 

La majoria de creadors privats i del 3r sector no disposen d’espais propis on 
assajar, guardar el material o reunir-se. Això fa que la preparació d’espectacles 
o exposicions sigui molt dificultosa. L’exemple de la Factoria Coma Cros és un 
cas que ha permès cobrir en certa manera aquest tipus de necessitats a Salt. Un 
espai d’aquest tipus resulta un excel·lent laboratori per a l’intercanvi 
d’experiències o suports entre entitats, així com poder teixir noves 
col·laboracions, entre d’altres avantatges. Degut a la proximitat d’aquest 
equipament amb la ciutat de Girona, una proposta podria ser que des de 
l’ajuntament de Salt es cedissin espais en desús a entitats de de Girona que ho 
sol·licitessin. 

Mentre que el sector de la música, amb la Marfà i el de les arts visuals, amb La 
Volta, han pogut cobrir amb més o menys eficàcia les necessitats dels creadors 
d’aquests àmbits, els d’arts escèniques es troben orfes en aquest sentit 
actualment. 

El cas de La Volta és un clar exemple d’èxit en termes de sostenibilitat, 
descentralització de l’oferta cultural, promoció d’artistes petits i dinamització 
d’una zona com és la plaça de l’Assumpció, un indret que antigament havia estat 
el centre neuràlgic de Sant Narcís, però on els comerços havien anat tancant les 
portes progressivament. Així doncs, els assistents estan d’acord amb la 
necessitat de buscar un equilibri a nivell social del moviment cultural i turístic i 
també a nivell d’espais. 

Des de que es va instal·lar l’Escola Municipal d’Humanitats al Centre Cultural La 
Mercè algunes entitats que hi assajaven es van quedar sense lloc. Aquest 
problema es va pal·liar a través dels centres cívics, que ofereixen espais on 
aquestes entitats poden assajar. Tot i això, alguns dels suposats beneficiaris 
d’aquesta ajuda desconeixen la possibilitat de sol·licitar aquests espais als 
Centres Cívics. Al mateix temps són sales amb unes limitacions temporals a 
nivell d’ocupació molt importants, ja que cal deixar l’espai completament lliure 
després d’utilitzar-lo, a més de cenyir-se als horaris del centre. 

Un altre equipament veí al terme municipal de Girona i que es troba infrautilitzat 
és El Canal, degut a la manca de diners per a dur-hi una programació estable i 
a la manca d’espais per a dedicar-los a producció d’arts escèniques. Aquest últim 
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aspecte fa que sigui una opció descartada per a que aculli companyies d’arts 
escèniques com a espai de magatzem o assaig. 

Una altra proposta de model d’equipament cultural seria la combinació en un sol 
edifici o complex de les funcions de biblioteca, centre cívic i centre formador, 
cosa que podria ser molt interessant per a generar moltes més dinàmiques, més 
eficients, tot unificant espais, equips de treball i línies estratègiques. Així doncs 
no només es podrien generar noves oportunitats i projectes culturals si no que 
es rendibilitzaria més la inversió i es podria aconseguir una gestió molt més 
eficient. 

Diversos músics es troben amb la impossibilitat d’actuar en locals de dimensions 
mitjanes, ja que a Girona tant sols disposen dels petits locals com poden ser bars 
o grans espais com la Mirona o l’Auditori. 

Tot i que la creació de la Universitat de Girona va ser un fet cultural de gran 
transcendència, Ajuntament i UdG no han sabut com fer quallar l’activitat de les 
dues institucions. La Universitat, com a empresa amb la quantitat de clients més 
gran de la ciutat (l’equivalent al 10% de la població) hauria de trobar altres espais 
on poder dur a terme altres activitats vinculades amb l’activitat acadèmica, però 
no estrictament. És a dir, poder generar noves dinàmiques que no es duen a 
terme ara mateix i que podrien ser facilitades per l’Ajuntament. Al cap i a la fi, 
l’etapa universitària és important per a seguir construint uns hàbits culturals que 
determinaran la salut de la ciutadania del futur. 

Molts participants han considerat destacar que tot i que la programació cultural 
és molt diversa, l’atenció a la diversitat segueix sent l’assignatura pendent en 
l’àmbit de les polítiques culturals. 

Alguns participants han comentat que troben a faltar un equipament destinat a 
art contemporani a Girona, però al mateix temps refusen el projecte de la Casa 
Pastors, que entenen com a projecte turístic, sinó que reclamen un equipament 
amb una visió més ciutadana. 

Altres necessitats que es considera que no estan cobertes són les relacionades 
amb expressions culturals que s’han desenvolupat en espais alternatius, que 
habitualment han estat identificades com a relatives al vandalisme fins i tot. Calen 
espais públics per a tot tipus d’expressió artística, també per a grafiters, 
rapejadors, rockers, etc. Ha de ser un espai adequat per a les pràctiques pròpies 
de cada àmbit, on puguin explorar les seves expressions artístiques. Al mateix 
temps, cal que aquests espais no es converteixin en guetos d’experiències 
culturals, han de mantenir certa transversalitat i tenir la oportunitat d’interactuar 
amb la resta de creadors. 
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En l’àmbit de la gestió dels equipaments pròpiament, s’ha criticat la incapacitat 
de cooperar entre ens diferents per a elaborar propostes conjuntes o fer més 
eficients algunes línies d’activitat, tenint present les programacions dels altres 
equipaments. Cal destacar la importància de que cada equip humà superi els 
murs del seu sector per entaular relacions i col·laboracions amb altres entitats i 
serveis del municipi, públics o privats. Sens dubte, una planificació adequada en 
aquest sentit ha de permetre fer molt més eficients les dinàmiques i projectes per 
arribar als participants, tant creadors com públic. Així mateix, establir vies de 
contacte de forma transversal entre tècnics pot ajudar a suprimir intermediaris 
d’esferes més altes dins de l’àrea de cultura, tot agilitzant la comunicació. 

 

5.3. Les subvencions a iniciatives culturals locals 

Les entitats del 3r sector han de dur a terme una llarga llista de tràmits per accedir 
a ajudes molt petites, que no faciliten la seva tasca. Molts assistents van coincidir 
en que el procediment per a sol·licitar una subvenció és complicat, o directament 
que desconeixien com accedir al procediment de sol·licitud. Tot i això, alguns 
d’ells no van poder valorar si hi ha prou informació accessible a internet sobre 
aquest àmbit. Això sí, hi ha la percepció que des de l’ajuntament no es facilita 
l’accés a la informació per a demanar subvencions des del 3r sector. 

Cap dels dos sistemes de subvencions aconsegueix satisfer a tothom: abans es 
donaven quantitats menors, habitualment molt inferiors a la sol·licitud inicial del 
sol·licitant, però es donava resposta a la majoria de les sol·licituds, mentre que 
el nou criteri és donar quantitats majors, més properes al que sol·licita el 
creador/promotor, però reduint en gran quantitat el nombre de beneficiaris. 

Alguns participants van denunciar algunes limitacions del sistema de 
subvencions per a creadors: un cop adjudicada la subvenció, hom no pot reduir 
les despeses previstes encara que la subvenció no cobreixi el 100% de l’import 
sol·licitat inicialment. Això significa que caldrà incrementar l’aportació pròpia per 
compensar l’import que la subvenció no cobreix, ja que les condicions no 
permeten reduir l’aportació pròpia un cop atorgada la subvenció. assumir 
despeses que es preveu que siguin cobertes des de l’administració com a 
pròpies, despeses que pot ser que hom no pugui assumir. 

Si la inversió en cultura es centra en els grans esdeveniments i festivals no 
permet créixer a les expressions culturals locals, de manera que cal que l’aposta 
per la cultura local sigui més decidida, buscant un major impacte sobre la 
població. 

En el cas de Can Gibert del Pla, un dels participants destacava que les 
subvencions que l’ajuntament aporta a la festa major del veïnat provenen de la 
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partida de Serveis Socials, no pas de Cultura, tot anar destinades a 
esdeveniments culturals. 

Una de les propostes que van generar cert consens entre els participants va ser 
la d’incloure en els plecs de condicions per a l’atorgament de subvencions 
municipals la obligatorietat de que l’impulsor reparteixi les activitats en l’espai 
urbà de forma equitativa, consensuada amb el consistori. 

 

5.4. Coordinació entre la política cultural, educativa i turística 

Molts participants a les sessions coincidiren en què les polítiques culturals i 
educatives solen estar totalment desvinculades, identificant com a principal 
culpable el sector educatiu, en el qual la cultura no és considerada com un recurs 
educatiu amb tot el seu potencial. Així doncs, els esforços per a millorar la tasca 
educativa de la cultura sempre seran en va si no hi ha un consens amb les 
polítiques educatives. D’altra banda, el turisme cultural és un actiu de Girona vital 
per al desenvolupament d’un sector important de l’economia local, així que no és 
estrany que la política turística prengui l’oferta cultural, patrimonial i 
gastronòmica de Girona com a un pilar central. Tot i això, aquesta perspectiva 
turística és vista també com a una de les amenaces cap a les polítiques culturals, 
ja que, com s’ha dit anteriorment, una de les crítiques més repetides ha estat que 
no es perceben com a cultura per als gironins, sinó cap al visitant de fora. 

Per als assistents, l’ús turístic del patrimoni ha superat, o està a punt de superar, 
una línia vermella. Es posa com a exemple paradigmàtic Girona, Temps de Flors, 
en què la massificació comporta una inevitable pèrdua del valor de l’experiència 
del visitant, al mateix temps que les molèsties per als veïns no es veuen 
recompensades amb cap benefici. També s’ha coincidit amb la necessitat de que 
es cerqui un turisme cultural més qualitatiu a través d’ofertes concretes, tot 
rebutjant la promoció de la ciutat enfocada a les masses. Aquest turisme 
“qualitatiu” es podria cercar mitjançant una participació més activa del turista, 
abandonant la simple actitud de públic passiu. 

Per a que tres àmbits tant diferents i al mateix temps propers com educació, 
cultura i turisme conflueixin és imprescindible establir certs mecanismes per 
aplicar la racionalitat en les decisions de les polítiques públiques. Així doncs, 
aquests mecanismes rauen en els plans estratègics com a eina per a guiar els 
passos de l’administració pública. 

Una proposta consensuada en les sessions en l’àmbit de polítiques educatives 
va ser que  l’ajuntament prengui la iniciativa de generar propostes de cara a 
l’àmbit educatiu o a agents del 3r sector. És a dir, que jugui un paper més 
dinamitzador, més actiu, especialment per a vincular cultura i educació. Pot ser 
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una tasca que hagi de recaure en els equipaments culturals municipals, els quals 
haurien de comptar amb unes línies estratègiques que marquessin les pautes i 
els objectius a seguir. 

D’altra banda, també es va criticar que les polítiques educatives i culturals 
acostumin a anar enfocades a l’àmbit escolar, quan en realitat cal que es concebi 
l’acció cultural com a una experiència educativa per a tots els públics. 

Combinar polítiques a càrrec d’àrees diferents del consistori no és fàcil, i encara 
més si no s’aconsegueix establir una planificació estratègica amb més de 4 anys 
de previsió. La manca d’una pla estratègic, realitzat però no aplicat, repercuteix 
negativament en la ciutat, denotant que falten estratègies culturals que comptin 
amb el consens de bona part dels partits polítics municipals. Possiblement 
caldria establir una planificació a més llarg termini, per tal de  solucionar alguns 
problemes d’aquesta índole. 
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