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L’Agenda 21 de la cultura és el primer document amb vocació mundial que aposta per establir les bases
d’un compromís de les ciutats i els governs locals per al desenvolupament cultural. 

L’Agenda 21 de la cultura fou aprovada per ciutats i governs locals d’arreu del món compromesos amb
els drets humans, la diversitat cultural, la sostenibilitat, la democràcia participativa i la generació de condicions
per a la pau. La seva aprovació es va realitzar el 8 de maig de 2004 a Barcelona, pel IV Fòrum d’Autoritats
Locals per a la Inclusió Social de Porto Alegre, en el marc del primer Fòrum Universal de les Cultures.

L’organització mundial Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) va adoptar l’Agenda 21 de la cultura com
a document de referència dels seus programes en cultura i va assumir un paper de coordinació del procés
posterior a la seva  aprovació. La Comissió de cultura de CGLU és el punt de trobada de ciutats, governs
locals i xarxes que situen la cultura al centre dels seus processos de desenvolupament. 

Un creixent nombre de ciutats i governs locals d’arreu del món ha aprovat l’Agenda 21 de la cultura
en les seves instàncies de govern. El procés ha suscitat l’interès de les organitzacions internacionals,
els governs nacionals i la societat civil.



AGENDA 21 DE LA CULTURA
Un compromís de les ciutats i els governs locals
per al desenvolupament cultural

Nosaltres, ciutats i governs locals del món, compromesos amb els drets humans, la diversitat cultural,
la sostenibilitat, la democràcia participativa i la generació de condicions per a la pau, reunits a Barcelona
els dies 7 i 8 de maig de 2004, en el IV Fòrum d’Autoritats Locals per a la Inclusió Social de Porto Alegre,
en el marc del Fòrum Universal de les Cultures – Barcelona 2004, aprovem aquesta Agenda 21 de la
cultura com a document orientador de les polítiques públiques de cultura i com a contribució al
desenvolupament cultural de la humanitat. 

I. Principis
1. La diversitat cultural és el principal patrimoni de la humanitat. És el producte de milers d’anys d’història,

fruit de la contribució col·lectiva de tots els pobles, a través de les seves llengües, els imaginaris,
les tecnologies, les pràctiques i les creacions. La cultura adopta formes diferents, que sempre
responen a models dinàmics de relació entre societats i territoris. La diversitat cultural contribueix
a una “existència intel·lectual, afectiva, moral i espiritual més satisfactòria per a totes les persones”
(Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural, article 3), i constitueix un dels
elements essencials de transformació de la realitat urbana i social.

2. Hi ha clares analogies polítiques entre les qüestions culturals i ecològiques, ja que tant la cultura
com el medi ambient són béns comuns de la humanitat. La preocupació ecològica neix de la
constatació d’un model de desenvolupament econòmic excessivament depredador dels recursos
naturals i dels béns comuns de la humanitat. Rio de Janeiro 1992, Aalborg 1994 i Johannesburg
2002 han constituït les principals fites d’un procés que intenta donar resposta a un dels reptes més
importants de la humanitat, la sostenibilitat ecològica. La situació actual presenta prou evidències
que la diversitat cultural en el món està en perill a causa d’una mundialització estandarditzadora
i excloent. La UNESCO afirma: “Font d’intercanvis, font d’innovació i de creativitat, la diversitat
cultural és tan necessària per al gènere humà com la biodiversitat per als éssers vius” (Declaració
Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural, article 1).

3. Els governs locals reconeixen que els drets culturals formen part indissociable dels drets humans i
prenen com a referència bàsica la Declaració Universal dels Drets Humans (1948), el Pacte Internacional
Relatiu als Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966) i la Declaració Universal de la UNESCO sobre
Diversitat Cultural (2001). En aquest sentit, es ratifica que la llibertat cultural dels individus i les comunitats
resulta condició essencial de la democràcia. Cap persona no pot invocar la diversitat cultural per atemptar
contra els drets humans garantits pel dret internacional ni per limitar-ne l’abast.

4. Els governs locals es constitueixen com a agents mundials de primer ordre, com a defensors i
promotors de l’avenç dels drets humans. A més, són portaveus de la ciutadania mundial i es
manifesten a favor de sistemes i institucions internacionals democràtics. Els governs locals treballen
conjuntament en xarxa, tot intercanviant pràctiques, experiències i coordinant les seves accions.

5. El desenvolupament cultural es basa en la multiplicitat dels agents socials. Els principis d’un bon
govern inclouen la transparència informativa i la participació ciutadana en la concepció de les
polítiques culturals, en els processos de presa de decisions i en l’avaluació de programes i projectes.



6. La indispensable necessitat de crear les condicions per a la pau ha de caminar al costat de les estratègies
de desenvolupament cultural. La guerra, el terrorisme, l’opressió i la discriminació són expressions
d’intolerància que han de ser condemnades i erradicades.

7. Les ciutats i els espais locals són un marc privilegiat de l’elaboració cultural en evolució constant
i constitueixen els àmbits de la diversitat creativa, en què la perspectiva de la trobada de tot allò
que és diferent i distint (procedències, visions, edats, gèneres, ètnies i classes socials) fa possible
el desenvolupament humà integral. El diàleg entre identitat i diversitat, individu i col·lectivitat, es
revela com una eina necessària per garantir tant una ciutadania cultural planetària com la
supervivència de la diversitat lingüística i el desenvolupament de les cultures. 

8. La convivència a les ciutats implica un acord de responsabilitat conjunta entre ciutadania, societat
civil i governs locals. L’ordenament jurídic resulta fonamental però no pot pas ser l’única regulació
de la convivència a les ciutats. Tal com afirma la Declaració Universal dels Drets Humans (article
29): “Tota persona té deures envers la comunitat, per tal com sols en ella pot desenvolupar
lliurement i plenament la seva personalitat”.

9. El patrimoni cultural, tangible i intangible, és el testimoni de la creativitat humana i el substrat de
la identitat dels pobles. La vida cultural conté simultàniament la riquesa de poder apreciar i
tresorejar tradicions dels pobles, amb l’oportunitat de permetre la creació i la innovació de les
seves pròpies formes. Aquesta característica rebutja qualsevol modalitat d’imposició de patrons culturals
rígids.

10. L’afirmació de les cultures, així com el conjunt de les polítiques que s’han posat en pràctica per al
seu reconeixement i la seva viabilitat, constitueix un factor essencial en el desenvolupament
sostenible de les ciutats i els territoris en l’aspecte humà, econòmic, polític i social. El caràcter central
de les polítiques públiques de cultura és una exigència de les societats en el món contemporani.
La qualitat del desenvolupament local requereix la imbricació entre les polítiques culturals i la
resta de polítiques públiques –socials, econòmiques, educatives, ambientals i urbanístiques.

11. Les polítiques culturals han de trobar un punt d’equilibri entre interès públic i privat, vocació
pública i institucionalització de la cultura. Una institucionalització excessiva, o la prevalença excessiva
del mercat com a únic assignador de recursos culturals comporta riscos i obstaculitza el
desenvolupament dinàmic dels sistemes culturals. La iniciativa autònoma dels ciutadans, individualment
o reunits en entitats i moviments socials, és la base de la llibertat cultural.

12. L’adequada valoració econòmica de la creació i la difusió dels béns culturals –de caràcter aficionat
o professional, artesanal o industrial, individual o col·lectiu– es converteix, en el món contemporani,
en un factor decisiu d’emancipació, de garantia de la diversitat i, per tant, en una conquesta del
dret democràtic dels pobles a afirmar les seves identitats en les relacions entre les cultures. Els béns
i els serveis culturals, tal com afirma la Declaració universal de la UNESCO sobre la diversitat
cultural (article 8), “per ser portadors d’identitat, de valors i de sentit, no han de ser considerats
mercaderies o béns de consum com els altres”. Cal destacar la importància de la cultura com a
factor de generació de riquesa i desenvolupament econòmic.

13. L’accés a l’univers cultural i simbòlic en tots els moments de la vida, des de la infantesa fins a la
vellesa, constitueix un element fonamental de formació de la sensibilitat, l’expressivitat, la convivència
i la construcció de ciutadania. La identitat cultural de tot individu és dinàmica.

14. L’apropiació de la informació i la seva transformació en coneixement per part dels ciutadans és un
acte cultural. Per tant, l’accés sense distincions als mitjans d’expressió, tecnològics i de comunicació
i la constitució de xarxes horitzontals enforteix i nodreix la dinàmica de les cultures locals i enriqueix
el bagatge col·lectiu d’una societat que es basa en el coneixement.



15. El treball és un dels principals àmbits de la creativitat humana. La seva dimensió cultural ha de ser
reconeguda i desenvolupada. L’organització del treball i la implicació de les empreses a la ciutat
o el territori han de respectar aquesta dimensió com un dels elements fonamentals de la dignitat
humana i del desenvolupament sostenible.

16. Els espais públics són béns col·lectius que pertanyen a tots els ciutadans. Cap individu o grup no
es pot veure privat de la seva lliure utilització, dins del respecte a les normes adoptades en cada ciutat.

II. Compromisos
17. Establir polítiques que fomentin la diversitat cultural a fi de garantir l’amplitud de l’oferta, i fomentar

la presència de totes les cultures, i especialment de les minoritàries o desprotegides en els mitjans
de comunicació i de difusió, tot fomentant les coproduccions i els intercanvis i evitant posicions
hegemòniques.

18. Donar suport i promoure, a través de diferents mitjans i instruments, el manteniment i l’ampliació
dels béns i els serveis culturals, tot cercant la universalització de l’accés a aquests, l’ampliació de
la capacitat creativa de tots els ciutadans, la riquesa que representa la diversitat lingüística,
l’exigència artística, la recerca de noves formes d’expressivitat i l’experimentació amb els nous
llenguatges, la reformulació i la interacció de les tradicions, els mecanismes de gestió cultural que
detectin els nous moviments culturals, el nou talent artístic i el potenciïn perquè pugui arribar a la
seva plenitud. Els governs locals manifesten el seu compromís amb la generació i l’ampliació de
públics i la participació cultural com a elements d’una ciutadania plena.

19. Implementar els instruments adequats per garantir la participació democràtica dels ciutadans en
la formulació, l’exercici i l’avaluació de les polítiques públiques de cultura. 

20. Garantir el finançament públic de la cultura per mitjà dels instruments necessaris. Entre ells cal
destacar el finançament directe de programes i serveis públics, el suport a activitats d’iniciativa privada
a través de subvencions, així com aquells models més nous com ara microcrèdits, fons de risc, etc.
De la mateixa manera, es pot contemplar l’establiment de sistemes legals que facilitin incentius fiscals
a les empreses que inverteixin en la cultura, sempre tenint en compte el respecte a l’interès públic.

21. Constituir espais de diàleg entre les diferents opcions espirituals i religioses que conviuen en el territori
local i d’aquestes amb el poder públic, amb la finalitat d’assegurar el dret de lliure expressió i una
convivència harmònica. 

22. Promoure l’expressivitat com una dimensió bàsica de la dignitat humana i de la inclusió social, sense
perjudici de raons de gènere, edat, ètnia, discapacitat, pobresa o qualsevol altra discriminació que
impossibiliti l’exercici ple de les llibertats. La lluita contra l’exclusió social és la lluita per la dignitat
de totes les persones.

23. Promoure la continuïtat i el desenvolupament de les cultures locals originàries, portadores d’una
relació històrica i interactiva amb el territori.

24. Garantir l’expressió i la participació de les persones amb cultures procedents de la immigració o arrelades
originàriament en altres territoris. Al mateix temps, els governs locals es comprometen a posar els
mitjans perquè les persones immigrants accedeixin a la cultura de la comunitat d’acollida i hi
participin. Aquest compromís recíproc és el fonament dels processos de convivència i interculturalitat
que, de fet, sense aquest nom, han contribuït a configurar la identitat de cada ciutat. 



25. Promoure la implementació de formes d’“avaluació de l’impacte cultural” per considerar, amb
caràcter preceptiu, les iniciatives públiques o privades que impliquin canvis significatius en la vida
cultural de les ciutats.

26. Considerar els paràmetres culturals en la gestió urbanística i en tota planificació territorial i urbana,
tot establint les lleis, les normes i els reglaments necessaris que assegurin la protecció del patrimoni
cultural local i l’herència de les generacions antecessores.

27. Promoure l’existència dels espais públics de la ciutat i fomentar-ne l’ús com a llocs culturals de
relació i convivència. Promoure la preocupació per l’estètica dels espais públics i en els equipaments
col·lectius.

28. Implementar accions que tinguin com a objectiu la descentralització de les polítiques i dels recursos
destinats a l’àrea cultural, tot legitimant l’originalitat creativa de les anomenades perifèries, afavorint
els sectors socials vulnerables, defensant el principi del dret a la cultura i al coneixement de tots
els ciutadans sense discriminacions de cap tipus. Aquesta determinació no haurà de defugir les
responsabilitats centrals i, en particular, les que fan referència al necessari finançament que
requereix tot projecte de descentralització.

29. Promoure, sobretot, la coordinació entre les polítiques culturals dels governs locals que comparteixen
un mateix territori, en un diàleg que doni valor a la identitat de cadascú, la seva contribució al conjunt
i l’eficiència dels serveis posats a disposició de la ciutadania.

30. Potenciar el paper estratègic de les indústries culturals i els mitjans de comunicació locals, per la
seva contribució a la identitat local, la continuïtat creativa i la creació d’ocupació.

31. Promoure la socialització i l’accés a la dimensió digital dels projectes i del bagatge cultural local o
universal. Les tecnologies de la informació i la comunicació s’han de fer servir com a eines capaces
de posar el coneixement cultural a l’abast de tots els ciutadans.

32. Implementar polítiques que tinguin com a objectiu l’obertura de mitjans de comunicació públics
en l’àmbit local, així com el seu desenvolupament d’acord amb els interessos de la comunitat,
seguint els principis de pluralitat, transparència i responsabilitat.

33. Generar els mecanismes, els instruments i els recursos per garantir la llibertat d’expressió.

34. Respectar i garantir els drets morals dels autors i dels artistes i la seva justa remuneració.

35. Convidar creadors i artistes que es comprometin amb les ciutats i els territoris; identificant problemes
i conflictes de la nostra societat, millorant la convivència i la qualitat de vida, ampliant la capacitat
creativa i crítica de tots els ciutadans i, molt especialment, cooperant per contribuir a la resolució
dels reptes de les ciutats.

36. Establir polítiques i inversions que fomentin la lectura i la difusió del llibre, així com el ple accés
de tota la ciutadania a la producció literària global i local.

37. Afavorir el caràcter públic i col·lectiu de la cultura, tot fomentant el contacte dels públics a la ciutat
en totes aquelles manifestacions que faciliten la convivència: espectacles en viu, cinema, festes, etc.

38. Generar instàncies de coordinació entre les polítiques culturals i educatives, tot impulsant el foment
de la creativitat i la sensibilitat, i la relació entre les expressions culturals del territori i el sistema educatiu.

39. Garantir el gaudi dels béns i serveis culturals a les persones amb discapacitat, tot facilitant l’accés
d’aquestes persones als equipaments i les activitats culturals.

40. Promoure les relacions entre equipaments culturals i entitats que treballen amb el coneixement,
amb les universitats, els centres de recerca i les empreses investigadores.



41. Fomentar els programes adreçats a divulgar la cultura científica i la tecnologia entre tots els
ciutadans; especialment, si es considera que les possibles aplicacions dels nous coneixements
científics generen qüestions ètiques, socials, econòmiques i polítiques que són d’interès públic.

42. Establir instruments legals i implementar accions de protecció del patrimoni cultural per mitjà
d’inventaris, registres, catàlegs i tota mena d’activitats de promoció i difusió com ara exposicions,
museus, itineraris, etc. 

43. Protegir, revalorar i difondre el patrimoni documental generat en l’àmbit de l’esfera pública
local/regional, per iniciativa pròpia o associant-se amb entitats públiques i privades, incentivant la
creació de sistemes municipals i regionals amb aquesta finalitat.

44. Treballar per obrir el lliure descobriment dels patrimonis culturals als habitants de totes les regions
del planeta. Així mateix, promoure, en relació amb els professionals del sector, un turisme respectuós
amb les cultures i els costums de les localitats i els territoris visitats.

45. Desenvolupar i implementar polítiques que aprofundeixin en els processos de multilateralitat,
basats en el principi de la reciprocitat. La cooperació cultural internacional és una eina indispensable
en la constitució d’una comunitat humana solidària, que promou la lliure circulació d’artistes i operadors
culturals especialment a través de la frontera nord-sud, com una contribució essencial per al
diàleg entre els pobles, per a la superació dels desequilibris provocats pel colonialisme i per a la
integració interregional.

III. Recomenacions 

ALS GOVERNS LOCALS

46. Convidar tots els governs locals a sotmetre aquest document a l’aprovació dels òrgans de govern
municipal i a dur a terme un debat més ampli amb la societat local.

47. Assegurar la centralitat de la cultura en el conjunt de les polítiques locals, tot impulsant la redacció
d’agendes 21 de la cultura en cada ciutat o territori, en coordinació estreta amb els processos de
participació ciutadana i planificació estratègica. 

48. Fer propostes de concertació sobre els mecanismes de gestió de la cultura amb els altres nivells
institucionals, tot respectant el principi de subsidiarietat.

49. Fer, abans de l’any 2006, una proposta de sistema d’indicadors culturals que reti compte del
desplegament d’aquesta Agenda 21 de la Cultura, a partir de mètodes generals de manera que se’n
pugui facilitar el seguiment i la comparabilitat.

ALS GOVERNS D’ESTATS I NACIONS

50. Establir els instruments d’intervenció pública en l’àmbit cultural, tenint en compte l’augment de
les necessitats ciutadanes relacionades amb aquest camp, la insuficiència de programes i recursos
actualment existents i la importància de la desconcentració territorial en les assignacions
pressupostàries. De la mateixa manera, cal treballar per assignar un mínim d’un 1% del pressupost
nacional a la cultura.

51. Establir mecanismes de consulta i concertació amb els governs locals, directament, o per mitjà de
les seves xarxes i federacions, en l’establiment de noves legislacions, reglamentacions i sistemes
de finançament en l’àmbit cultural.

52. Evitar la celebració d’acords comercials que condicionin el lliure desenvolupament de la cultura i
l’intercanvi de béns i serveis culturals en igualtat de condicions.



53. Aprovar disposicions legals per evitar la concentració de les indústries de la cultura i de la
comunicació, i promoure la col·laboració, especialment en l’àmbit de la producció, amb les instàncies
locals i regionals.

54. Garantir l’esment adequat de l’origen dels béns culturals exposats en els nostres territoris, i adoptar
mesures per impedir el tràfic il·lícit de béns pertanyents al patrimoni històric d’altres pobles.

55. Aplicar a escala estatal o nacional els acords internacionals sobre la diversitat cultural i, molt
especialment, la “Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural”, aprovada a la
31a Conferència General, al novembre del 2001, i el Pla d’Acció acordat en la Conferència
Intergovernamental d’Estocolm (1998) sobre Polítiques Culturals per al Desenvolupament.

A LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

ORGANITZACIONS DE CIUTATS

56. A Ciutats i Governs Locals Units, adoptar aquesta Agenda 21 de la cultura com a document de referència
dels seus programes culturals i assumir un paper de coordinació del procés posterior a la seva aprovació.

57. A les xarxes continentals de ciutats i governs locals (especialment aquelles que van impulsar la concreció
d’aquesta Agenda 21 com ara: Interlocal, Eurociutats, Sigma, Mercociudades, entre d’altres),
considerar aquest document dins dels seus programes d’acció tècnica i política.

AGÈNCIES I PROGRAMES DE NACIONS UNIDES

58. A la UNESCO, reconèixer aquesta Agenda 21 de la cultura com a document de referència en els
treballs de preparació de l’instrument jurídic internacional o Convenció sobre la Diversitat Cultural
prevista per al 2005.

59. A la UNESCO, reconèixer les ciutats com els territoris en què es tradueixen els principis de la
diversitat cultural, especialment aquells aspectes relacionats amb la convivència, la democràcia i
la participació, i establir els mecanismes de participació dels governs locals en els seus programes. 

60. Al Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), aprofundir en les anàlisis sobre
cultura i desenvolupament i incorporar indicadors culturals en els càlculs de l’índex de desenvolupament
humà (IDH).

61. Al Departament d’Afers Econòmics i Socials – Divisió de Desenvolupament Sostenible, com a
responsable del seguiment de l’Agenda 21, desenvolupar una dimensió cultural de la sostenibilitat
seguint els principis i els compromisos d’aquesta Agenda 21 de la cultura.

62. A les Nacions Unides – HABITAT, considerar aquest document com a fonamentació de la importància
de la dimensió cultural de les polítiques urbanes.

63. Al Comitè de Nacions Unides per als Drets Econòmics, Socials i Culturals, incloure la dimensió urbana
en les seves anàlisis de les relacions entre els drets culturals i la resta de drets humans.

ORGANITZACIONS INTERGOVERNAMENTALS I SUPRANACIONALS 

64. A l’Organització Mundial del Comerç, excloure els béns i els serveis culturals de les seves rondes
de negociació. Les bases dels intercanvis de béns i serveis culturals han de ser establertes en un
nou instrument jurídic internacional com la Convenció sobre la Diversitat Cultural prevista per al
2005.

65. A les organitzacions continentals (Unió Europea, Mercosur, Unió Africana, Associació de Nacions
del Sud-est Asiàtic), incorporar la cultura com a pilar bàsic de la seva construcció. Tot respectant
les competències nacionals i la subsidiarietat, és necessària una política cultural basada en els principis
de la legitimitat de la intervenció pública en la cultura, la diversitat, la participació, la democràcia
i el treball en xarxa.



66. Als organismes multilaterals establerts a partir d’afinitats culturals (per exemple, Consell d’Europa,
Lliga d’Estats Àrabs, Organització d’Estats Iberoamericans, Organització Internacional de la
Francofonia, Commonwealth, Comunitat de Països de Llengua Portuguesa, Unió Llatina), promoure
diàlegs i projectes conjunts que permetin avançar en una major comprensió entre les civilitzacions
i en la generació de mutu coneixement i confiança, base de la pau.

67. A la Xarxa Internacional de Polítiques Culturals (estats i ministres de cultura) i a la Xarxa Internacional
per a la Diversitat Cultural (associacions d’artistes), considerar les ciutats com a territoris fonamentals
de la diversitat cultural, establir els mecanismes de participació dels governs locals en els seus treballs
i incloure els principis recollits en aquesta Agenda 21 de la cultura en els seus plans d’actuació.

Barcelona, 8 de maig de 2004



Committee on culture – United Cities and Local Governments – UCLG

Commission de culture – Cités et Gouvernements Locaux Unis – CGLU

Comisión de cultura – Ciudades y Gobiernos Locales Unidos – CGLU

The Agenda 21 for culture is available in English, French, Spanish, Arabic, Bulgarian, Catalan, Galician, German, Italian, Japanese, Portuguese
and Turkish. Committed to cultural and linguistic diversity, the Committee on culture encourages its translation into more languages.

L'Agenda 21 de la culture est disponible en anglais, français, espagnol, allemand, arabe, bulgare, catalan, galicien, italien, japonais,
portugais et turc. Engagée à la diversité culturelle et linguistique, la Commission de culture encourage sa traduction dans d’autres langues.

La Agenda 21 de la cultura está disponible en inglés, francés, español, alemán, árabe, búlgaro, catalán, gallego, italiano, japonés, portugués
y turco. Comprometida con la diversidad cultural y lingüística, la Comisión de cultura anima a su traducción a otras lenguas.

Edited: 31 January 2008
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