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Introducció : text provisional 
 
 

I . LA CONVIVENCIA CREATIVA 
 
1. Drets Humans, Drets Culturals i Drets de la Cultura. 
 
La tradició il·lustrada que promogué les primeres declaracions de Drets 
Humans contempla la salvaguarda de tres llibertats bàsiques de 
naturalesa fonamentalment cultural: d’expressió, d’associació i de 
consciència. Aquesta darrera interpretada en relació a les idees i les 
creences en el que conforma la sobirania de la persona en la definició de 
la racionalitat de les seves percepcions morals.  
 
La Declaració Universal del 1948 (article 27) i la Convenció Europea de 
Drets Humans elaboren i estenen aquests principis en els seus articulats 
genèrics. L’especificitat cultural arriba amb la Convenció Cultural 
Europea del 1954 i el Pacte sobre Drets Socials, Econòmics i Culturals, 
afegit a la Declaració Universal a partir del 1966. La Declaració sobre 
Diversitat Cultural aprovada per Unanimitat a l’Assemblea General 
d’Unesco el Novembre 2001, constitueix el text de referència més 
explícita sobre l’entorn dels Drets Culturals, emanat d’un organisme 
intergovernamental en el nou mil·leni.  
 
La primera distinció que aquest debat exigeix comprèn la diferenciació 
entre Drets de la Cultura i Drets Culturals. 
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Els Drets de la Cultura són aquells específicament adreçats a l’exercici 
d’activitats o la tutela de processos culturals. La noció de Drets Culturals 
és més amplia i contempla el caràcter cultural que trobem en la redacció 
de la Declaració de Drets Humans i els seus Pactes sobre Drets Civils i 
Polítics i Drets Socials i Econòmics. A efectes d’aquest document, 
establirem una distinció on sigui necessari, adreçant-nos en general als 
Drets Culturals com marc més ampli del dret a la Cultura.  
 
Segons el conjunt de textos normatius, els Drets Culturals es troben 
oficialment repartits en tres grans àrees: El Dret de les persones a 
beneficiar-se dels rendiments de les seves produccions intel·lectuals, 
científiques i artístiques el Dret de tothom a gaudir del progrés científic o 
intel·lectual i de les seves aplicacions i el Dret a participar en la vida 
cultural. 
 
Les primera d’aquestes àrees en els Drets Culturals es troba 
contemplada en el desplegament normatiu que avui representen les lleis 
internacionals sobre propietat intel·lectual i les agències (com WIPO) que 
n’asseguren el compliment. La segona demana una interpretació més 
complexa però troba elements reguladors en relació a d’altres Drets 
Socials com el Dret a l’educació i les normes que asseguren l’esguard 
públic en l’àmbit científic, especialment on hi ha elements ètics 
relacionats amb la vida i la reproducció. En un altre ordre, també se’n 
deriven normes que regulen la salvaguarda del patrimoni històric, 
especialment en les confrontacions bèl·liques. 
 
Malgrat aquests esforços legislatius,(Veure textos de referència 
normativa) certes àrees dels Drets Culturals són al dia d’avui tan poc 
definides i invocades com poc denunciades són les seves 
transgressions, particularment les que es refereixen a la noció de 
participació. Es per això que el Comitè de Drets Socials, Econòmics i 
Culturals de Nacions Unides s’ha proposat la redefinició d’una de les 
seccions del Pacte que més ambigüitat suposa en l’època actual: el Dret 
a Participar en la Vida Cultural. Un procés que s’està obrint a la 
participació d’interessos del sector cultural i de la vida local. 
 
Aquesta redefinició, expressada a través d’un document complementari 
al Pacte, en curs d’elaboració, coincideix amb uns moments d’alta 
sensibilitat social davant l’impacte dels valors culturals en la convivència 
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internacional. Els atemptats del 2001 afegiren dramatisme a la 
consciència de les motivacions culturals en els conflictes i plantejaren 
novament la necessitat de garantir la integritat en la identitat cultural de 
pobles i persones. Avui no es pot eludir que la cultura forma una part 
important de l’entramat de posicionaments que s’oposen en els conflictes 
i que sovint constitueix l’aspecte més visible de la confrontació. 
 
S’invoca la cultura com element substancial en la definició de la identitat, 
la integritat i la dignitat dels pobles. La darrera i irrenunciable frontera 
que, amenaçada, indueix conductes defensives i violentes. A l’altra 
costat de la rasa hi ha les actituds hegemonistes que consideren que la 
dominació política i econòmica no és completa si no ve acompanyada 
per la dominació cultural. Només la dominació cultural lleva als pobles 
sotmesos la capacitat de refer las eva identitat i els elements que poden 
rebastir una resistència civil.  
 
La colonització cultural o l’aculturació condueixen al genocidi cultural i és 
per això que els Drets Culturals han de tenir necessàriament una 
dimensió col·lectiva. Es diu que a l’Àfrica, quan una persona mor és com 
si es cremés tota una biblioteca. Avui podem dir que quan una cultura 
mor, desapareix una part del bagatge genètic de la Humanitat.  
 
No cal anar a l’Àfrica o a l’Amazona o al Sud-est Asiàtic per constatar 
que llengües i cultures són assetjades o negligides. Un informe de 
l’Unesco advertia que només a Europa desapareixeran més de 200 
llengües i dialectes en els propers 10 anys.  
 
Un dels elements comuns a l’espècie humana és la necessitat de bastir i 
expressar la pròpia singularitat. L’antropologia identifica clarament que 
entre les activitats més importants de qualsevol persona en qualsevol 
cultura (energia, temps i recursos dedicats) hi ha la que s’adreça a 
l’autoidentificació.  
 
Àdhuc en moltes conformacions culturals, la cultura passa al davant 
d’altres necessitats que des d’una òptica “occidental” es trobarien en un 
rang superior. Pensem en la intocabilitat de certs aliments, els sacrificis 
rituals de bestiar, les despeses suntuaries en casaments, funerals o ritus 
iniciàtics, la destrucció cerimonial de recursos etc. Similarment podríem 
referir-nos a les mutilacions rituals o a les restriccions de llibertat, 
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mobilitat o activitat que sofreixen les persones de forma voluntària o per 
inducció social en el context de pràctiques “culturals”. Un esguard que no 
cal que es remunti a la Inquisició, ens evoca les situacions de crueltat 
extrema provocades per la intolerància religiosa en tots els punts del 
planeta. 
 
Però els elements culturals estan assolint un paper d’especial 
importància en les societats occidentals. La sofisticació en les 
necessitats culturals indueix consultes que tenen fort impacte en el 
conjunt de la vida e les persones i les comunitats. El volum i la 
complexitat en el consum expressiu (educació, moda, lleure, maquillatge, 
automòbils, electrònica , turisme, pràctiques artístiques) el situa al 
capdavant de la despesa domèstica. L’habitatge i l’alimentació són avui 
funció relativa de les preferències d’estils de vida personals, emprats 
com eina d’identificació i d’expressivitat.  
 
L’esclat de la singularitat i de l’expressivitat distintiva és fomentada per 
l’aparell productiu de l’economia contemporània on les plusvàlues de 
l’originalitat cobren una important dimensió econòmica. 
 
Es de paradoxa que en l’era de la interconnexió mundial es donin més 
conflictes culturals que mai. Quan tenim més instruments per conèixer-
nos i dialogar és quan les polaritzacions semblen més radicals. Però , en 
contraposició, també és cert que els ressorts de la comunicació 
s’inhibeixen a voluntat dels comunicadors en funció d’interessos on el 
diàleg pot destruir la mínima racionalitat dels arguments. 
 
Tampoc podem ignorar que és precisament aquest millor coneixement el 
que presenta amb més plasticitat les diferències i convida a un 
refermament de les pròpies posicions. Fou un intel·lectual romanès que 
cinc anys després de la mort de Ceaucescu ressaltava: “Tot el que ens 
havien dit del comunisme era mentida, però tot el que ens havien dit del 
capitalisme és veritat!” El fet és que la major interactivitat entre els pobles 
i les cultures es produeix de forma desigual i esbiaixada. A les 
tradicionals desigualtats en l’accés als mitjans de producció, s’hi 
afegeixen les noves desigualtats d’accés a la cultura i els seus 
instruments de difusió. És per això que el Dret a Participar en la Vida 
Cultural, adquireix avui una dimensió política sense precedents. 
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2. Universalitat i Drets Culturals 

 
Els Drets Culturals són essencials per a la integritat i la dignitat de la 
persona i en aquest sentit s’inscriuen en la dimensió del que és 
innegociable i que no requereix deures específics. Són inherents a la 
naturalesa humana i no impliquen contrapartides. En la seva essència 
són drets individuals que poden ser exercits de forma col·lectiva i no 
constitueixen un univers aïllat sinó que es troben íntimament relacionats 
amb els Drets Civils, Polítics, Socials i Econòmics.  
 
Com exemples de la complexitat d’interpretació i implementació dels 
Drets Culturals, veiem quatre àrees pràctiques de la seva aplicació, on 
els elements d’universalitat i especificitat es posen de relleu. 
 
En primer lloc, la llengua, com l’element que sintetitza amb major 
profunditat els elements indestriables que uneixen la identitat amb la 
comunicació. El jo i l’altre. S’ha dit sovint que una llengua és “un dialecte 
amb un exèrcit “ i els condicionaments als usos de les llengües poden 
assolir graus de la màxima brutalitat o d’una gran subtilesa. La llengua 
com un dels fets essencials de la condició humana és també un element 
portador de factors configuratius d’una cultura i com tal, forma part del 
patrimoni de la Humanitat. L’amenaça o la pèrdua d’una llengua vulnera 
la integritat de l’espècie humana. Els Drets Culturals relatius a les 
llengües estan contemplats en diversos textos normatius i en essència 
han de garantir la continuïtat de les llengües en harmonia amb les 
necessitats d’una convivència creativa. El Dret a Participar en la Vida 
Cultural té aquí una dimensió especial per quant la persona no és 
solament protagonista del seu llenguatge après sinó també dels usos 
expressius propis amb què el vulgui matisar i enriquir.  
 
Un segon element de primera importància en els Drets Culturals és la 
memòria de referent col·lectiu. La simbologia amb la que posem fites a la 
nostra identitat té una presència que arrenca de les diacronies de 
l’experiència heretada dels nostres avantpassats. El dret a mantenir i 
interpretar els llocs de memòria – físics o intangibles – forma part dels 
elements constitutius de la integritat de la persona. Els Drets culturals 
han d’ajudar a trobar l’equilibri entre les diferents interpretacions dels fets 
de memòria que constitueixen referents comuns. D’altra banda han de 
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permetre un exercici del dret a la memòria per part de comunitats que 
provinents d’altres contextos territorials vulguin inscriure’n elements 
referencials en el lloc d’acollida. L’exposició i interpretació dels mites 
constitutius de la identitat cultural constitueixen drets culturals de primer 
ordre, especialment si no els contemplem tant com llegats del passat 
sinó com préstec del futur. 
 
En tercer lloc i sovint relacionat amb el mite integrador de la identitat 
individual i la col·lectiva, trobem l’exercici de la religiositat pública. Una 
religiositat que sol integrar elements d’identitat comprenent a l’hora la 
llengua, la memòria i, amb elles, la força de la creença comuna i 
cohesionadora. Si la Declaració Universal de Drets Humans estableix el 
principi de la llibertat religiosa, el Dret a Participar en la Vida Cultural en 
consagra l’exercici de les seves manifestacions expressives en l’espai 
públic. La dificultat per a la interpretació i implementació d’aquest dret 
rau normalment en l’equiparació que des d’una òptica laica es fa 
d’aquest dret amb qualsevol altre dret a l’expressivitat pública. Aquelles 
comunitats que equiparen expressivitat política, cultural i religiosa es 
troben necessàriament amb dificultats quan s’immergeixen en 
col·lectivitats on no solament impera una separació de poders civils i 
religiosos, sinó també on l’expressivitat religiosa, a efectes de 
participació, s’equipara a d’altres manifestacions culturals de caire laic. 
 
Un quart element de referència en la pràctica dels Drets Culturals és 
l’exercici de l’activitat artística. L’imperatiu creatiu de l’artista demana la 
complicitat moral de la societat per que li permeti i faciliti l’exercici de la 
seva activitat. Alhora, la societat exigeix de l’artista un retorn de la seva 
creativitat per a l’ús col·lectiu. Un retorn que tanca la cadena de 
reciprocitats entre artista i societat en comprometre’s aquesta a seguir 
respectant l’imperatiu creatiu. El Dret a Participar en la Vida Cultural 
hauria de contemplar aquesta cadena de complicitats; la participació de 
l’artista en els recursos públics i participació dels públics en el gaudi de 
l’obra de l’artista i, eventualment, en la decisió sobre quins recursos 
públics se li atorguen. Aquí entrem en el debat sobre les polítiques 
publiques i l’activitat artística, tan polèmic en l’actualitat, a causa dels 
embats de les noves lleis mundial de comerç que consideren la cultura i 
l’activitat artística com un element indifenciat dins del mercat. L’eventual 
desaparició de l’excepció cultural” , en principi, no mensté el “dret a la 
producció artística” (tothom té el dret a editar un disc si troba els mitjans 
per a fer-ho) però posa en qüestió el dret de les comunitats a compensar 
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o enriquir llur panorama cultural amb elements “necessaris culturalment” 
però bandejats pel mercat. 
 
En darrera instància, aquest Dret ha de contemplar el passatge 
d’espectador a creador per part dels públics de la cultura. Aquesta 
consideració implica una sèrie de mecanismes que veritablement facilitin 
l’accés del ciutadà a les pràctiques culturals, comprenent el dret a 
l’educació artística, tal i com es ressenyarà més endavant. 
 
D’altra banda, en l’activitat de l’artista i la seva llibertat per produir-la o 
presentaria hi ha la contraposició del dret del ciutadà a ignorar-la o 
dissentir-ne. En aquest sentit, els drets culturals tant han de protegir els 
qui fan propostes estètiques en l’espai públic com els qui se’n veuran 
involuntàriament afectats. En el context social de les desigualtats 
econòmiques globals, aquest Dret presenta tot tipus de dificultats no 
solament d’implementació sinó d’interpretació en demanar-nos sobre els 
límits d’aquesta participació i sobre els inevitables deures i contrapartides 
que sembla comportar. 
 
Tanmateix, com la mateixa noció de Drets Humans, els Drets Culturals 
exigeixen, com hem vist, un discurs d’universalitat incompatible amb 
referències privatives a uns o altres indrets o sectors.  
 
És per això que un dels problemes més greus amb què s’enfronta la 
Universalitat dels Drets Humans és el de les “excepcions culturals” que 
s’hi volen invocar en virtut de la pròpia diversitat cultural que es tracta de 
defensar.  

 
Els Drets Humans són al centre de la polèmica en el debat Sud/Nord on 
s’enfronten posicionaments universalistes i relativistes davant de llur 
interpretació. El fracàs del procés descolonitzador a l’Àfrica, la reacció al 
blasme llançat per les societats occidentals contra Xina amb motiu de la 
repressió a la Plaça Tiannammen a Beijing o la difusió dels postulats de 
la doctrina Zapatista, posen en qüestió no solament els desequilibris 
culturals i econòmics de la globalització sinó també la pròpia lògica 
occidental en la redacció dels grans textos normatius de Nacions Unides.  
 
Recordem que el posicionament al Sud-est Asiàtic s’ha vist esperonat en 
demostrar-se que es poden assolir nivells acceptables de 
desenvolupament sense democràcia, trencant un dels principals dogmes 
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occidentals. També es donen avui grans fenòmens de migracions 
desintegrades en les quals els ciutadans de països no occidentals duen 
la seva desafecció cultural a les societats anfitriones fins fer-ne factors 
contemplats als codis civils. Tot i que l’esvoranc més eloqüent en aquest 
conflicte sembla donar-se entre la col·lectivitat islamista i els seus 
epígons en la defensa dels valors occidentals fonamentats en un 
cristianisme sovint disfressat de laïcisme, és probable que la desigualtat 
mundial en l’ordre de les comunicacions i les indústries culturals sigui el 
factor desencadenant dels pitjors conflictes.  
 
Al capdavall, la lògica occidental s’esqueixa per diferents fronts i la 
qüestió no es planteja tant entre universalistes i relativistes, sinó en com 
construir un nou universalisme des de les condicions del món 
contemporani. La dignitat cultural de les persones no es pot subdividir ni 
ajornar. És per aquestes raons que l’exercici que s’està duent a terme en 
la reformulació del les clàusules sobre “Dret a Participar en la Vida 
Cultural”, sembla particularment útil en moments de conflicte econòmic, 
polític i cultural a escala global. 
 
 

3. Drets individuals i Drets col·lectius 
 
Els primers textos sobre Drets Culturals anaven fonamentalment 
adreçats a elaborar sobre el Dret a l’Autodeterminació dels Pobles i a 
aprotegir les minories ètniques. Ha estat al llarg dels darrers anys del 
Segle XX que s’ha considerar que els Drets Culturals no solament havien 
de protegir drets col·lectius sinó també drets individuals. 
 
Avui, la societat moderna es veu obligada a garantir la integritat cultural 
dels seus membres sigui quina sigui la cultura a la qual se sentin 
adscrits. La persona té una o diverses identitats culturals i la societat 
n’ha de protegir l’existència i el creixement. La base dels Drets Culturals 
convida la societat a comprometre’s a utilitzar els recursos públics per 
garantir la cultura de cada ciutadà. Això implica unes polítiques que 
eventualment tinguin un caràcter positiu en l’educació de la sensibilitat, la 
protecció del consumidor cultural o l’empar als processos creatius 
derivats de la iniciativa ciutadana. 
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Ja hem ressenyat la qualitat individual dels Drets Humans, al costat de la 
seva possibilitat d’exercici col·lectiu. però això no resol la problemàtica 
evident que confronta la societat democràtica; la necessitat de satisfer 
les exigències de grups específics al costat de la necessitat de garantir 
un funcionament eficaç dels mecanismes socials.  
 
A mesura que els processos de globalització empetiteixen l’individu, la 
necessitat de significar-se a partir de la grupalitat esdevé més aguda. 
D’altra banda, els sistemes d’agregació tradicional en la transició al món 
contemporani com els sindicats, partits polítics o adscripcions 
administratives, han perdut el seu valor cultural i han deixat l’espai lliure 
per a d’altres configuracions socialitzadores. Això no és incompatible 
amb l’emergència d’un ferotge individualisme en l’hedonisme personal i 
la competitivitat professional; més aviat en conforma l’altra cara de la 
moneda social.  
 
La distinció cultural conforma avui una de les fonts d’adscripció social 
que manifesta un major atractiu. Estem parlant de grups en el seu sentit 
més ampli, comprenent grups ètnics, lingüístics, religiosos, associacions 
civils, sub-cultures urbanes o aplecs de hobby. Però també ens referim a 
pràctiques col·lectives de caire informal que emanen de costums 
particularistes d’una determinada cultura. Per exemple, una forma 
específica de cuina que incideix olfactivament en el veïnat, una forma 
d’ocupar el carrer a l’estil de les cantonades mediterrànies o una invasió 
sonora de l’espai públic ja sigui amb música, plegaries o simples formes 
d’alçar la veu. 
 
Com es pot mesurar l’especificitat cultural per tal que li sigui atorgada la 
necessària autonomia política i pugui gaudir de representativitat en el 
context ciutadà? Qualsevol grup que proclami la seva especificitat té 
automàticament dret a un reconeixement polític? Fins quin punt un grup 
que s’identifica per les seves pràctiques culturals ha de tenir accés 
garantit a l’espai públic? 
 
L’ús d‘un habillament és de caire individual però les seves implicacions 
poden comprendre un dret col·lectiu d’una determinada configuració 
cultural. Aquest detall ha esdevingut particularment sensible en les seves 
implicacions expressives, precisament per la seva capacitat 
d’identificació de valors culturals pertanyents a grups concrets. 
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La distinció entre majories i minories és força evocada però no sempre 
explica les diferències. La potència dels signes pot fer que un petit grup 
que gestiona amb eficàcia la seva capacitat expressiva tingui un paper 
molt més important en el paisatge cultural del que li correspondria per 
demografia. D’altra banda, pot ser que un grup tècnicament majoritari, es 
trobi en desaventatge per l’impacte de condicions legislatives o de 
mercat que afavoreixen grans minories o faciliten l’aculturació per la via 
lingüística.  
 
En tots els processos d’autodeterminació, la incomoditat o l’opressió 
cultural figuren en els argumentaris que justifiquen la secessió política i 
es fa difícil rebatre un posicionament basat en percepcions 
necessàriament subjectives.  
 
En un univers de relacions cada cop més esteses, la necessitat de 
comptar i de ser escoltat esdevé vital. En el terreny de les percepcions 
culturals, com més gran és l’espai , millor s’hi mouen els petits projectes, 
car milloren la seva capacitat per establir aliances aventatjoses. La 
condició per aprofitar plenament aquestes oportunitats és la de ser 
visible, identificable i amb la capacitat política mínima per poder negociar 
els partenariats.  
 
Els grups culturals són doncs alhora protagonistes d’aliances com ho són 
de diferpencies i d’antagonismes de manera que els diferents col·lectius 
afectats per aquesta Declaració de Drets poden contraposar-se en 
invocar les mateixes clàusules de protecció. 
 

4. La Ciutat i els Drets Culturals 
 
L’escenari natural per a la participació cultural del ciutadà es troba a peu 
de la seva comunitat local, sovint en la relació cara a cara amb els seus 
veïns i a través d’una capacitat d’accedir de forma activa o passiva les 
activitats i manifestacions culturals que es desenvolupin al seu entorn. 
 
Les conseqüències més immediates de la manca d’equitat cultural es 
dóna a peu de veïnat, de lloc de treball, d’escola. És doncs en el reflex 
de la vida quotidiana on es fa més necessari establir unes regles del joc 
que permetin un desplegament de consciència i compromís en la 
convivència creativa.  
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La convivència és funció de la comunicació fluida i plena entre les 
persones que han de conjuminar formes de fer diferents amb interessos 
comuns. I la comunicació, com s’ha apuntat, ha de bastir-se damunt 
d’una base moral per a l’entesa i el diàleg. El Dret a Participar en la Vida 
Cultural, ofereix les bases per a un pacte que permet que la comunicació 
i el diàleg arrenquin des d’un nivell superior de valors comuns. 
 
És així com els drets culturals també són importants per a les comunitats 
i condicionen l’exercici de les relacions socials, l’educació, la participació 
política i la convivència. A un altre nivell, els drets culturals afecten 
directament aquells que tenen una activitat en el sector creatiu i els qui 
treballen en el sector del coneixement i la comunicació. I encara, els 
Drets Culturals incideixen sobre les obligacions i responsabilitats de les 
polítiques públiques i molt especialment les polítiques locals. Una 
dimensió local que eventualment pot presentar contradiccions amb els 
postulats universalistes, entre altres coses per que en darrera instància 
per definir els Drets Culturals emprem conceptes i interpretacions 
profundament tenyits per les pròpies percepcions culturals. La cultura és 
el definidor i el definit en un joc de miralls que pot destorsionar l’essència 
axiològica de l’exercici jurídic. 
 
El text vigent sobre el “dret a participar en la vida cultural” fou redactat en 
els anys 60 del darrer segle i com la resta del Pacte sobre Drets Socials. 
Econòmics i Culturals, es troba fortament influenciat pels processos 
descolonitzadors a l’Àfrica i a l’Àsia. La lògica de l’autodeterminació des 
pobles hi és invocada de forma central i ambigua car, des de la 
perspectiva d’avui, alhora que proclama el “dret a l’autonomia de les 
cultures”, consagra la intangibilitat de les fronteres dels estats. Aquest és 
un dels elements a discussió actualment en l’aclariment i actualització 
d’aquest apartat del Pacte. 
 
Tanmateix, l’element del text que interessa particularment la societat 
contemporània en l’àmbit local es troba en les nocions de participació i 
accés. No hi ha dubte de que aquesta rúbrica s’adreça avui a unes 
complexitats molt superiors a les que es contemplaven fa 50 anys. 
L’accés a la “vida i béns culturals” ha de tenir en compte aspectes 
econòmics, educatius, geogràfics, tecnològics o físics (mobilitat personal) 
que difícilment s’haurien pogut considerar en el text original.  
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També cal sotmetre a escrutini la definició de “quina cultura” és les que 
cal accedir de forma garantida pel Dret. Estem parlant de les cultures 
dels mercats mundials? Les de l’erudició occidental? La cultura que es 
considera arrelada en un territori? Les cultures que s’hi han instal·lat per 
via de la migració? D’altra banda, el “Dret a Prendre Part” es refereix a la 
participació de l’ espectador, visitant d’un museu, comprador de llibres o 
fotografia... o implica un dret a intervenir en el procés artístic i a la 
producció social de la cultura? Estem protegint també el Dret a NO 
participar? 
 
Per extensió, una concepció moderna dels Drets Culturals hauria 
d’assegurar que el ciutadà pot contribuir a definir el seu entorn estètic 
públic. L’urbanisme, l’arquitectura, el mobiliari urbà, l’estètica en la via 
pública, la publicitat... Si és així, el Dret l’hauria d’habilitar per decidir 
sobre quins aspectes de la memòria cal conservar, com interpretar-los i 
com destinar recursos públics a l’elaboració de noves propostes 
artístiques. I què podem dir dels Drets Culturals a Internet? El Dret de les 
cultures a accedir els mitjans de comunicació i la presència dels Drets 
Culturals en l’ordre comunicatiu mundial és sens dubte una de les grans 
fronteres per als Drets Culturals en el Segle XXI.  
 
Finalment, i sense ànim de cloure cap llista sinó d’obrir un debat més 
acurat, hi ha el dret a la pròpia expressivitat personal i els seus hàbits 
simbòlics mostrats en l’espai públic; el vestit, el pentinat, el maquillatge, 
el tatuatge... I de forma individual o col·lectiva, la pregària, el joc o 
l’expressió festiva. 
  
En resum, es tracta de garantir la màxima subjectivitat del ciutadà a 
l’hora de decidir els modes d’expressió preferits tant en aquelles 
activitats que preferentment l’identifiquen com individu, com en les que el 
situen d’antuvi en el context d’una configuració cultural d’una col·lectivitat 
específica.  
 
Però com s’ha dit abans, l’existència i l’exercici de determinats drets 
culturals pot crear espais de confrontació social degut al caràcter 
subjectiu i idiosincràtic dels seus postulats. Aquestes confrontacions 
solen tenir per camp de batalla elements de presència tangible en la vida 
quotidiana. 
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La paradoxa és doncs inevitable en confrontar-se formes d’expressivitat 
empeses per la seva pròpia singularitat, necessitat de distinció o pel 
mercat a diferenciar-se culturalment i la necessitat de regular aquesta 
complexitat a través de normes que facilitin la convivència democràtica i 
estimulin la creativitat constructiva. 
 
La història de la civilitat cultural és indestriable de la pròpia ciutat. Des 
dels primers drets ciutadans ara fa 2.500 anys fins Internet hi ha una 
llarga marxa cap a la llibertat civil que no té més objectiu que ella 
mateixa en el que significa de dignitat, subjectivitat i progrés sensible. 
Una llibertat que troba la seva expressió més avançada en l’acte de crear 
nous llenguatges i amb ella noves formes d’expressió de la riquesa de la 
percepció i el sentiment humans. Es per això que el triangle llibertat, 
ciutat i creació presenta una base sòlida per encarar una interpretació 
contemporània dels drets culturals en clau de cohesió social quotidiana. 
 
La ciutat, l’espai crític per a la sostenibilitat del medi natural, també es 
manifesta de forma similar amb el medi cultural. La ciutat moderna es pot 
interpretar com un ecosistema cultural on les diferents espècies 
expressives conviuen en una interacció desigual i sovint depredadora.  
La sostenibilitat cultural dels sistemes urbans passa per la intervenció 
pública que eventualment en pugui regular un equilibri creatiu. 
 
Tanmateix aquesta regulació no es pot fer per la via de les lleis 
ordinàries. Cal que es fonamenti en l’adhesió dels ciutadans a uns valors 
consensuats i aunes activitats voluntàries per transmetre’ls a tothom i 
traduir-los en conductes positives. Es per això que si mai les lleis han 
requerit un caràcter pedagògic, l’elaboració sobre Drets Culturals n’ha de 
ser exemple capdavanter. 
 
Els Drets Culturals rarament són regulables de forma directa i vinculada 
a sancions més enllà de les contemplades en altres codis de caire civil o 
penal. La regulació se sol produir en forma indirecta. Si traslladem 
aquest debat a l’àmbit local, ens adonarem que les conseqüències més 
immediates de la manca d’equitat cultural es dóna a peu de veïnat, de 
lloc de treball, d’escola. És doncs en el reflex de la vida quotidiana on es 
fa més necessari establir unes regles del joc que permetin un 
desplegament de consciència i compromís en la convivència creativa.  
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La convivència és funció de la comunicació fluida i plena entre les 
persones que han de conjuminar formes de fer diferents amb interessos 
comuns. I la comunicació, com s’ha apuntat, ha de bastir-se damunt 
d’una base moral per a l’entesa i el diàleg. El Dret a Participar en la Vida 
Cultural, ofereix les bases per a un pacte que permet que la comunicació 
i el diàleg arrenquin des d’un nivell superior de valors comuns. 
 
 
5. Deures Culturals 
 
Són pocs els textos sobre Drets Culturals que recullin una noció de 
deures. Com s’ha esmentat més amunt, els Drets Humans són 
universals i inherents a la persona, per tant no requereixen contrapatides 
ni obligacions. I tanmateix, els Drets Culturals generen una sèrie de 
deures implícits que cal distribuir en tres grans apartats: les 
administracions, els sectors artístics i els ciutadans. 
 
Pel que fa a les administracions, en tant que components de l’Estat, els 
Drets Culturals generen deures essencials de tutela, garantia, arbitratge i 
provisió. Tutela sobre l’observació dels Drets consignats, garantia de 
subsidiarietat en cas de que els drets no es puguin exercir per manca de 
mitjans, arbitratge en cas de conflicte entre grups d’interessos culturals i 
provisió general de mitjans per al bon exercici dels Drets i la convivència 
cultural. 
 
És en aquest aspecte proactiu que les Administracions han d’abordar 
l’accés al coneixement a través de polítiques educatives, de lectura 
pública i de formació artística. 
 
En un altre nivell han d’assegurar que els ciutadans tenen accés a la 
cultura dins l’espai públic així com accés als mitjans de producció que 
permetin el desenvolupament d’activitats creatives.  
 
També els pertoca assegurar l’accés de les cultures als mitjans de 
comunicació i als sistemes electrònics de difusió d’idees i missatges. El 
problema és determinar quin volum d’informació i coneixement es 
considera comú i mínim per assegurar-ne l’accés. L’Administració ha de 
tenir cura particular en la protecció dels llocs de memòria i assegurar-ne 
la interpretació oberta i creativa per a tots els ciutadans. També ha de 
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garantir que les difeents comunitats culturals en un territori poden tenir 
espais per a projectar llur memòria i divulgar-la a la resta de ciutadans.  
 
L’ús de l’espai públic sota tutela oficial és un dels escenaris on els Drets 
Culturals són més evidentment aplicats i exercits. És a les 
Administracions a qui correspon assegurar que l’espai comú (places, 
carrers, equipaments culturals, espais virtuals) sigui accessible a 
propostes culturals que corresponguin a la diversitat de la comunitat. 
 
En relació a les lleis de la propietat intel·lectual, les Administracions han 
d’assegurar-ne el compliment així com establir les mesures preventives i 
educatives que impedeixin el tràfic il·legal d’obres d’art i la pirateria de 
productes culturals. 
 
Correspon a les Administracions obrir vies efectives de participació 
ciutadana en les decisions sobre polítiques i accions culturals que d’elles 
en depenguin. de fet, és un deure de l’Administració dotar-se de les 
polítiques culturals adequades a les necessitats de la seva àrea de 
responsabilitat. 
 
Una responsabilitat particularment aguda en les Administracions Locals 
pel que fa a la implementació dels Drets Culturals en general i del “Dret a 
Participar en la Vida Cultural” en especial. 
 
Els sectors artístics tenen unes responsabilitats particulars tant si 
operen en l’àmbit professional com si ho fan en el marc del voluntariat. 
En primer lloc han d’assumir les repercussions i els efectes de la seva 
activitat en l’entorn ciutadà i intentar en la mesura possible el diàleg 
sobre aquests efectes de la seva obra amb els participants i espectadors. 
En segon lloc, els sectors artístics i els experts culturals en l’àmbit del 
patrimoni tenen una responsabilitat educativa envers el conjunt de la 
societat. Una responsabilitat que el creador artístic no sempre assumeix 
de forma explícita però que forma part del contracte social amb el públic. 
Aquesta dimensió pedagògica del treball cultural és particularment 
important en la tasca de productors, distribuïdors i divulgadors de l’obra 
artística o patrimonial. 
 
Una altre deure dels sectors artístics compren la cooperació tant amb 
processos artístics i patrimonials dins del mateix àmbit comunitari i 
geogràfic com en relació a processos que des de qualsevol lloc del món 
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puguin reclamar el seu concurs creatiu. Complementàriament els sectors 
artístics i especialitzats tenen el deure de contribuir a la definició de les 
polítiques públiques i proposar les mesures que permetin millorar el 
procés productiu, l’accés i el diàleg amb els públics. 
 
Els sectors artístics de l’àrea del copyright han de ser conscients del 
deute que tenen amb la societat car no hi ha obra enterament original 
sinó que qualsevol creació els beneficis de la qual reverteixen en el seu 
autor ha pouat de creacions anterior i de reflexos culturals comuns a la 
ciutadania.  
 
Els deures culturals del ciutadà comprenen una varietat d’aspectes que 
intentem resumir. 
 
En primer lloc, el ciutadà no té cap deure formal de participar en la vida 
cultural de la seva comunitat ni de cap altra. Pot optar per una pràctica 
individual i domèstica del consum i les disciplines de l’art i el 
coneixement. Tanmateix tot ciutadà té el deure moral de contribuir al 
benestar cultural de la seva societat de la mateixa manera que està 
sotmès a l’imperatiu moral de conservar i millorar el medi natural. 
 
Segon, el ciutadà té la responsabilitat de fer arribar als altres la seva 
expressió artística i creativa en un esperit de reciprocitat i diàleg, segons 
s’ha indicat en l’apartat corresponent als sectors artístics. Però, d’una 
forma especial, el ciutadà té el deure moral de respondre a les 
convocatòries i propostes artístiques amb la seva presència i, 
eventualment, amb la seva crítica en diàleg amb els creadors. 
 
Tercer, el ciutadà és un emissor permanent de missatges culturals en 
l’espai públic. Té per tant un deure d’harmonitzar la seva expressivitat 
amb la dels seus conciutadans. Això fa referència a les activitats que 
puguin causar molèsties físiques – soroll, olors, obstacles físics, 
contaminació lumínica... com a les que puguin causar estridències 
estètiques sense possibilitat de rèplica per part dels altres ciutadans en 
els termes de la convivència. 
 
Pel que fa als grups amb especificitats ètno-culturals, cal ressaltar el 
deure de coneixement i diàleg amb les cultures arrelades al territori de la 
comunitat convivencial.  
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També és un deure del ciutadà protegir les formes culturals del seu 
entorn que siguin més vulnerables i necessitades d’atenció, elaboració i 
difusió. 
 
En resum, el capítol de deures culturals és sempre en procés de 
repensament i redefinició. No obstant, és important fer referència als 
valors de la “seguretat cultural”. La noció de seguretat cultural correspon 
a l’efecte d’un procés pel qual l’expressivitat de qualsevol ciutadà mereix 
el deure moral per part del altres de donar-hi resposta. Només en aquest 
teixit permanent de reciprociutats es pot assolir l’harmonia entre 
singularitat i diversitat en el procés de construcció una convivència 
pacífica i creativa. 
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II TEXTOS NORMATIUS 
 
 
Els intents més antics de regular els drets i deures dels ciutadans daten 
de fa més de 4000 anys, començant per la llei de Hammurabi i els seus 
contemporanis. Les cultures greco-romanes sancionaren legislacions de 
gran complexitat sobre ciutadania i usos dels espais civils.  
 
Amb posterioritat hi ha hagut una llarga sèrie d’intents de construir 
legalment marcs operatius de drets i deures per crear convivència amb 
tolerància, respecte i diversitat; de la qual els drets culturals són una part 
fonamental. El 1791, Thomas Paine publicava “The Rights of Man”, un 
text inspirat per la Revolució Francesa que pretenia establir les bases per 
a l’eradicació de la injustícia, l’opressió i la ignorància.  
 
Des d’aleshores han estat molts els intents de mancomunar 
interpretacions, estendre la difusió i actualitzar aquests principis. 
L’especificitat dels Drets Culturals no fou evident fins ben entrat el segle 
XX, com a part de l’adopció i ampliació de la Declaració Universal de 
Drets Humans. Tanmateix, els Drets Culturals representen un dels 
aspectes menys desenvolupats de tot el complex normatiu a l’entorn dels 
Drets Humans. 
 
 
1. Declaració Universal dels Drets Humans, 1948  
 
Els drets humans i les llibertats fonamentals són universals, aplicables a 
tothom i alhora tots els drets humans tenen una dimensió cultural. Alguns 
drets culturals tenen conseqüències civils, polítiques, socials i 
econòmiques importants com per exemple els drets de protegir, 
preservar i conservar la identitat cultural i els drets de les minories; com 
també és el cas de les llibertats d’opinió, religió, expressió, el dret a 
l’educació i a la igualtat, entre altres.  
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La Declaració Universal de Drets Humans, de 1948, i els Pactes 
Internacionals de Drets Civil i Polítics, i de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals, de 1966 – vigents des de 1978 -, amb els seus documents 
complementaris, són avui la base jurídica dels drets humans, incloent els 
drets culturals, i de com entenem el marc de la justícia i la dignitat 
humana. Aquests textos també han estat la base dels documents 
internacionals sobre els drets culturals i la participació en la vida cultural. 
 
L’article 27 de la Declaració Universal de Drets Humans (adoptada i 
proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de 
desembre de 1948) estableix: 
 

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” 

 
La Declaració també regula els deures dels ciutadans envers la 
comunitat: 

 
Article 29 

 
“L'individu té uns deures envers la comunitat en la qual 
només li és possible el lliure i ple desplegament de la 
personalitat.” 
 

La Declaració Universal de Drets Humans també reconeix alguns altres 
drets amb connexió amb la vida cultural, com podrien ser la llibertat de 
pensament, consciència i de la religió (Article 18) 1, la llibertat d’opinió, 
                              
1 La llibertat de pensament, consciència i de la religió ha sigut, posteriorment a la Declaració Universal dels Drets 
Humans mencionat en diferents documents universals però també com un element essencial de distintes 
iniciatives regionals bàsiques sobre drets fonamentals. Exemples són documents com l’article 9 de la Convenció 
per la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamental, Consell d’Europa (1950), l’Article 12 de la 
Convenció americana sobre drets humans (Pacto de San José 1969/1978), Article 14 de la Carta Africana dels 
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expressió (& informació) (Article 19)2, el dret a la llibertat de reunió, i 
d’associació pacífica (Article 20)3, el dret al descans i al temps lliure 
(Article 24) , el dret a la “vida adequada” (Article 25) i el dret a l’educació 
(Article 26)4, entre altres. 
 
 
2. Pacte dels Drets Socials, Econòmics i Culturals, 1966 
 
La Declaració Universal fou acompanyada l’any 1966 per dos Pactes 
Internacionals sobre Drets Civils i Polítics i sobre Drets Econòmics, 
Socials i Culturals. El principal element històric en el reconeixement dels 
drets culturals ha estat sens dubte l’Article 15 del Pacte Internacional 
dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, que han ratificat (situació el 31 
de gener de 2002) 147 estats membres de les Nacions Unides.  
 
                                                                                             
Humans i dels Pobles (1981), l’article 14 del Conveni sobre els drets del nen (1989)(accés a la informació) 
,l’article 7 del Conveni Europeu sobre la Protecció de Minories Nacionals (1995) i l’Article 10 de la Carta dels 
Drets Fonamental de la Unió Europeu. 
2 El dret a la llibertat d’opinió, expressió (& informació) està mencionat en molts documents internacionals com 
en l’article 19 del Pacte Internacional dels Drets Civils I Polítics (1966/1978), els articles 12 i 13 del Conveni de 
les Nacions Unides sobre els drets del nen, (1989) però també en les iniciatives regionals com l’article 4 de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948, l’article 10 de la Convenció per la 
Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals, Consell d’Europa (1950), l’article 13 del Convenció 
americana sobre drets humans (Pacto de San José 1969/1978), l’ Article 9 de La Carta africana dels drets humans 
i dels pobles, (1981), l’ Article 7 del Conveni Europeu sobre la Protecció de Minories Nacionals, 1995 i 
recentment en la Carta dels Drets Fonamental de la Unió Europeu, 2000. 
3 També l’article 21 del Pacte Internacional sobre Drets Civils i Polítics, 1966 i en altres documents de nivell 
internacional com l’ article 15 del Conveni sobre els drets del nen, Nacions Unides, (1989), l’article 2:4, 2:5 de la 
Declaració sobre els de les persones pertanyents a minories nacionals, ètniques, religioses o lingüístiques, 
Nacions Unides, (1992) i l’article 5 de la Declaració sobre el dret i el deure dels individus, els grups i les 
institucions de promoure i protegir els drets humans i les llibertats fonamental universalment reconeguts, Nacions 
Unides, (1998). En documents regionals, com la Declaración americana sobre los Derechos y Deberes del 
Hombre, (1948), l’Article 11 de la Convenció per la Protecció dels Drets Humans i Llibertat Fonamental, Consell 
d’Europa, (1950), l’article Article 16 de la Convenció americana sobre drets humans (Pacto de San José, 
1969/1978), l’article 10 De la Carta africana dels drets humans i dels pobles, 1981, , l’article 8 del Conveni 
Europeu sobre la Protecció de Minories Nacionals, 1995, i l’article 12 de la Carta Europeu dels Drets 
Fonamentals, El Consell i la Comissió (2000).  
4 En 1960 les Nacions Unides va declarar la Convenció contra la Discriminació en Educació. El Dret a l’educació 
està present en nombrosos documents internacionals com Secció II (i) i d’article 15 de la Recomanació relativa a 
la participació i la contribució de les masses populars en la vida cultural (UNESCO 1976), i en documents 
regionals com Article 13 del Protocol addicional a la Convenció Americana sobre derechos humanos en materia 
de derechos económicos, sociales y culturales (“protocol de San Salvador”, 1978), Article 17 de la Carta africana 
dels drets humans i dels pobles (1981), i en l’article 14 de la Charter of Fundamental Rights of the European 
Union, Parlament Europeu, El Consell i la Comissió, (2000).  
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El Pacte va introduir al llenguatge legal la definició acceptada 
generalment sobre aquests drets. En aquest document es reconeixen 
tres drets culturals: 
 

“ Article 15 
 
Els estats part en aquest Pacte reconeixen el dret de tothom 
a : 
a) Participar en la vida cultural. 
b) Gaudir dels beneficis del progrés científic i de les seves 

aplicacions. 
c) Beneficiar-se de la protecció dels drets morals i materials 

que resultin de les produccions científiques, literàries o 
artístiques de les quals sigui l’autor. 

 
Entre les mesures que els Estats part en aquest pacte 
hauran d’adoptar per assolir el ple exercici d’aquest dret, cal 
incloure-hi les necessàries per a la conservació, el 
desenvolupament i la difusió de la ciència i de la cultura. 
 
Els estats part en aquest Pacte es comprometen a respectar 
la llibertat indispensable per a la investigació científica i per a 
l’activitat creadora. 
 
Els Estats part en aquest Pacte reconeixen els beneficis que 
deriven de l’encoratjament i el desenvolupament de la 
cooperació i les relacions internacionals en els camps 
científic i cultural” 

 
En l’article 1 del Pacte queda reflectit el dret a l’autodeterminació i la 
llibertat d’escollir la identitat cultural5, i el text altres drets ja reconeguts 
en la Declaració Universal com la llibertat de pensament, de consciència 
i de religió (Article 12)6 o l’article 13 sobre el dret a l’educació.  
 
 
                              
5 El mateix dret es reconeix a l’article 1 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics (Nacions 
Unides, 1966) i també en l’apartat 1 (punts 2 i 19, per exemple) de la Declaració i Programa d’Acció de 
Viena de la Conferència Mundial de Drets Humans, 1993.  
6 També l’article 12 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, 1966.  
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3. Declaracions complementàries sobre Drets Culturals 
 

Documents normatius 
 
Encara que avui els drets culturals explícitament culturals són els inscrits 
a l’article 15 del Pacte, hi ha molts altres drets amb una dimensió cultural 
evident com són els drets a l’educació, protecció dels drets d’autor dels 
productes literaris, científics i artístics, d’opinió, de cooperació, de no-
discriminació, entre altres.  
 
Complementàriament, diverses organitzacions internacionals oficials i 
entitats dedicades als Drets Humans han construït les seves propostes 
de millora dels textos normatius existents.  
 
3.1. Convenció Europea dels Drets Humans i les Llibertats 
Fonamentals, 1950 
 
Com Declaració Universal tenia com objectiu el reconeixement universal 
dels drets humans i llibertats fonamentals. Aqueta convenció no fa cap 
referència directa als drets culturals però indirectament es tracta de drets 
amb dimensió cultural. Hi ha referències en articles 9 (llibertat de 
pensament, de consciència i de religió), 10 (llibertat d’expressió), 11 
(llibertat de reunió i d’associació). 
 
3.2. Convenció Cultural Europea, 1954 
 
Document firmat per el Consell d’Europa sobre educació, cultura, 
juventut i deport. El document destaca la importància de salvaguardar el 
desenvolupament i existència de les llengües i cultures pròpies dels 
estats membres (per example l’artice 2) però també de les activitats 
culturals d’interès europeu (article 3), i patrimoni europeu (article 5). 
 
3.3. Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, Unió 
Europea, 2000 
 
Proclamada a Niça el 7 de desembre de 2000. Hi ha referències als drets 
culturals al Preàmbul i als articles 10 (Llibertat de pensament, de 
consciència i de religió), 11 (llibertat d’expressió i d’informació), 12 
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(llibertat de reunió i d’associació), 13 (llibertat de les arts), 14 (drets a 
l’educació). 21 (non-discriminació), 22 (diversitat cultural) i 23 (igualtat) 
 

Article 13 
 
Llibertat de les arts i de les ciències 
 
Les arts i la investigació són lliures. Es respecta la llibertat de la 
càtedra. 
 
Article 22 
 
Diversitat cultural 
 
La Unió respecta la diversitat cultural, religiosa i lingüística 

 
3.4. Declaració sobre els Principis de la Cooperació Cultural, 
Nacions Unides, 1966 
 
El dret a una cultura o a tenir una pròpia cultura ha estat reflectit en 
diversos documents internacionals. L’article 1 de la Declaració sobre els 
Principis de la Cooperació Cultural Internacional (Nacions Unides, 1966) 
aprofundeix el sentit de cultura en el món contemporani: 
 

“tota cultura té una diversitat i un valor que han de ser 
respectats i protegits.”7

 
Així com el deure de les persones envers la cultura: 

 
“tot poble té el dret i el deure de desenvolupar la seva 
cultura.” 

 
encara que totes les cultures són iguals d’importància:  

 
“en la seva fecunda varietat, en la seva diversitat i per la 
influència recíproca que exerceixen unes sobre les altres, 

                              
7 Traducció pròpia, en aquesta i les següents cites d’aquest apartat. 
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totes les cultures formen part del patrimoni comú de la 
humanitat.” 

 
 
i destaca la importància de la cooperació a l’hora de garantir l’accés i la 
participació: 
 

Article IV:4 
 
“[Les finalitats de la cooperació internacional són] ...fer que 
tots els homes tinguin accés al saber, gaudeixin de les arts i 
de les lletres de tots els pobles, es beneficïin dels progressos 
assolits per la ciència a totes les regions del món i dels fruits 
que d’aquests es deriven, i puguin contribuir, per part seva, a 
l’enriquiment de la vida cultural.” 

 
Article III 
 
 “la cooperació cultural internacional inclourà totes les esferes 
de les activitats intel·lectuals i creadores en els camps de 
l’educació, la ciència i la cultura.” 
 

Una part de la cooperació i participació és la difusió d’informació entre 
diverses parts: 
 

Article V 
 
 “La cooperació cultural és un dret i un deure de tots els 
pobles i de totes les nacions, els quals han de compartir el 
seu saber i els seus coneixements.”  
 
Article VI 
 
“La cooperació internacional, en desenvolupar la seva 
benèfica acció sobre les cultures, alhora que afavoreix 
l’enriquiment mutu, respectarà en cadascuna la seva 
originalitat.”  

 
Article VII 
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“L’àmplia difusió de les idees i dels coneixements, basada en 
l’intercanvi i la confrontació més lliures, és essencial per 
l’activitat creadora, la recerca de la veritat i el cabdal 
desenvolupament de la persona humana.”  
 

 
3.5. La Recomanació relativa a la participació i la contribució de les 
masses populars en la vida cultural, UNESCO, 1976 
 
La Recomanació relativa a la participació i la contribució de les masses 
populars en la vida cultural reconeix que l’accés i la participació tenen 
relació amb totes les dimensions de la vida; la possibilitat per a tot grup o 
individu d’expressar-se, comunicar, actuar i crear lliurement amb l’objecte 
d’assegurar el seu propi desenvolupament, treball, temps lliure, medi 
ambient, etc. però sobretot amb el sentit i objectiu de la vida cultural: 
 

“accés que pot afavorir la participació en la vida cultural, i la 
participació pot eixamplar l’accés a la cultura en donar-li el 
seu veritable sentit.”  

 
“la cultura és part integrant de la vida social i (…) és, per la 
seva mateixa naturalesa, un fenomen social, resultat de la 
creació conjunta de totes les persones.” 

 
“la cultura és considerada cada cop més un component 
important de la vida humana i un dels principals factors del 
progrés.”8

 
El dret a la participació és reflectit també al Punt 2 (b) (Lliure accés a les 
cultures les nacionals i mundials a tots)9, i de la cooperació cultural 
internacional i la difusió d’informació se’n parla a l’Apartat IV. 
  
3.6. UNESCO Pla d’Acció sobre Polítiques pel Desenvolupament 
(Declaració d’Estocolm), 1998: 

                              
8 Traducció pròpia 
9 El dret a la participació també es menciona en documents regionals sobre drets humans com a 
l’article 13 de la Declaración americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (1948) i a l’article 
17 de la Carta Africana dels drets humans i dels pobles (1981). 
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Segons la Declaració d’Estocolm, aprovada com a conclusió de la 
Conferència Intergovernamental sobre Polítiques Culturals per al 
Desenvolupament, organitzada el 1998 per la UNESCO (amb la 
participació de més de 149 governs, 23 organitzacions 
intergovernamentals i més de 135 organitzacions non-governamentals), 
l’objectiu de promoure la participació en la vida cultural es desglossa 
entre d’altres en els punts següents:  

 
Punt 2  
 
“assegurar, en el marc de les polítiques culturals i polítiques 
urbanes culturals, el desenvolupament d’una vida cultural 
local, creativa i participativa i una gestió pluralista de la 
diversitat.”10

 
Punt 3 
 
“promoure el coneixement i la comprensió de la diversitat 
cultural i lingüística, tot enfortint el contingut cultural en 
l’educació formal i no formal, i especialment mitjançant el 
foment de l’aprenentatge d’una o més llengües estrangeres.”   
 
Punt 4 
 
“promoure lligams entre la cultura i el sistema educatiu.” 
 
Punt 7 
 
“estar més atents al paper de la cultura en els processos de 
transformació social.”  

 
EL Pla d’Acció sobre Polítiques Polítiques pel Desenvolupament 
(Declaració d’Estocolm, 1998) també parla de l’accés en general, i 
presenta 12 punts sobre accions de promoció de la diversitat cultural i 
lingüística per i a la societat d’informació: 
 
                              
10 Traducció pròpia, en aquesta i les següents cites d’aquest apartat. 
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Objectiu 4, punt 5 
 

“...promoure el desenvolupament i l’ús de les noves 
tecnologies i dels nous serveis de comunicació i informació, 
subratllar la importància de l’accés als serveis i les autopistes 
de la informació a preus raonables i l’ús equitatiu de les 
llengüe, i fomentar l’ús de les noves tecnologies als serveis 
públics.”  

 
 
3.7. UNESCO Declaració sobre la responsabilitat envers les 
generacions futures, 1997 
 
La Declaració de la UNESCO sobre la responsabilitat de les generacions 
del present envers les generacions futures, aprovada el 1997, destaca la 
importància i el deure de conservar la diversitat cultural i el patrimoni per 
les generacions futures: 
 

Article 7 
 

“Diversitat cultural i patrimoni cultural: 
 
Les generacions actuals hauran de vetllar per preservar la 
diversitat cultural de la humanitat tot respectant els drets 
humans i les llibertats fonamentals. Les generacions actuals 
tenen la responsabilitat d’identificar, protegir i conservar el 
patrimoni cultural material i immaterial i de transmetre aquest 
patrimoni comú a les generacions futures” 

 
 
3.8. Declaració sobre la Diversitat Cultural, Consell d’Europa, 2000 
 
En l’àmbit exclusivament europeu, la Declaració sobre la diversitat 
cultural (adoptada pel Comitè de Ministres del Consell d’Europa el 7 de 
desembre de 2000, durant la 733º Reunió de Delegats dels Ministres) es 
refereix a la diversitat de la societat europea: 
 

Article 1:1 
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“La diversitat cultural s’expressa en la coexistència i 
l’intercanvi de les pràctiques culturals diferents i en la 
provisió i el consum de serveis i productes culturalment 
diferents.”  

 
 
 
3.9. UNESCO Declaració sobre la diversitat cultural, 200111

 
La UNESCO és l’única agència de la ONU amb un “mandat” especial 
sobre els drets culturals. La UNESCO entén la promoció dels drets 
culturals en un marc ampli que fa que els drets culturals formin una part 
central de les activitats de la UNESCO a l’àmbit dels drets humans. La 
Declaració sobre diversitat cultural de la UNESCO dóna molta 
importància a la protecció de la diversitat cultural en un context de 
globalització, i per això la UNESCO té molts projectes que vinculen els 
drets humans i la diversitat cultural.  
 
Segons la Declaració sobre diversitat cultural de 2001, “els drets culturals 
formen part dels drets humans, que són universals, indispensables i 
interdependents.” (article 5) 
 

Article 1 
 
“La cultura pren formes diverses al llarg del temps i de l’espai. 
Aquesta diversitat s’encarna en l’originalitat i la pluralitat de 
les identitats que caracteritzen els grups i les societat que 
componen la humanitat. Font d’intercanvis, d’innovació i de 
creativitat, la diversitat cultural és tan necessària per al gènere 
humà com la biodiversitat per als éssers vius. En aquest 
sentit, constitueix el patrimoni comú de la humanitat i ha de 
ser reconeguda i afermada en benefici de les generacions 
actuals i de les generacions futures” 

 

                              
11 Els principis de protegir la diversitat cultural es reflueixen també en l’article 1 de la Declaració sobre 
els principis de la Cooperació Cultural Internacional, (Nacions Unides, 1966) Secció II (f) i (g) de la 
Recomanació relativa a la participació i la contribució de les masses populars en la vida cultural, 
(UNESCO, 1976), l’article 22 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europeu, (Parlament 
Europeu, Consell d’Europa i la Comissió, 2000 - diversitat cultural, religiosa i lingüística) 
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Article 3 
 

 “la diversitat cultural és un dels motors del 
desenvolupament, entès no solament con a factor de 
creixement econòmic sinó també com a mitjà perquè els 
individus i els grups accedeixin a una existència intel·lectual, 
afectiva, moral i espiritual més satisfactòria” 

 
 
En relació amb els drets culturals, la Declaració expressa el 
següent:  
 

“així tota persona ha de poder expressar-se, crear i difondre 
les seves obres en la llengua que triï i especialment en la 
seva llengua materna; tota persona ha de tenir una educació i 
una formació de qualitat que respectin plenament la seva 
identitat cultural; tota persona ha de poder participar en la vida 
cultural que esculli i exercir les seves pròpies pràctiques 
culturals, dins dels límits que imposa el respecte envers els 
drets humans i les llibertats fonamentals” 

 
Article 6 

 
“..la llibertat d’expressió, el pluralisme dels mitjans de 
comunicació, el multilingüisme, la igualtat d’accés a les 
expressions artístiques, al saber científic i tecnològic – fins i 
tot en forma digital – i la possibilitat que totes les cultures 
estiguin presents als mitjans d’expressió i de difusió, són 
garants de la diversitat cultural” 

 
 
També reconeix la importància del patrimoni: 
 

Article 7 
 “...el patrimoni...ha de ser preservat, valorat i transmès a les 
generacions futures com a testimoni de l’experiència i de les 
aspiracions humanes, amb la finalitat de nodrir la creativitat en 
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tota la seva diversitat i d’instaurar un veritable diàleg entre les 
cultures” 

 
 
 
3.10 rets de les minories i grups especials: 

 
Hi ha una sèrie de documents internacionals que destaquen la 
importància d’assegurar els drets culturals de les minories i els grups 
especials, com ara els infants. Molts d’aquests documents tenen un 
abast regional. Destaquem en aquest apartat els que fan una referència 
més directa al marc dels drets culturals.  

 
La Declaració sobre els Drets de les persones que pertanyen a minories 
nacionals, ètniques, religioses o lingüístiques, de les Nacions Unides 
(1992): 
 

Article 2: 1 
 
“les persones que pertanyen a minories nacionals o ètniques, 
religioses i lingüístiques (en endavant anomenades persones 
que pertanyen a una minoria) tindran el dret de gaudir de la 
seva pròpia cultura, a professar i practicar la seva pròpia 
religió i a utilitzar la seva pròpia llengua, en privat i en públic, 
de manera lliure i sense ingerència ni discriminació de cap 
mena.”  
 
Article 2:2 
 
“les persones que pertanyen a una minoria tindran el dret de 
participar plenament en la vida cultural, religiosa, social, 
econòmica i pública.”12

 
 

El Conveni Europeu sobre la Protecció de les Minories Nacionals (1995) 
reconeix la importància de les llengües minoritàries i la creació que s’hi fa 
(Articles 9 i 10), el dret d’aprendre una llengua minoritària i de rebre 
educació en una llengua minoritària (Article 14), i el paper de les minories 

                              
12 Traducció pròpia. 
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en la participació en la vida cultural (article 15). També destaca la 
necessitat de:  
 

Article 5 
 

“promoure les condicions necessàries perquè les persones 
pertanyents a minories nacionals puguin mantenir i 
desenvolupar els elements essencials de la seva identitat, 
com són la religió, la llengua, les tradicions i el patrimoni 
cultural”  
 

 Article 6: 
 

“les parts fomentaran un esperit de tolerància i diàleg 
intercultural i emprendran les mesures necessàries per 
promoure el respecte mutu,  la comprensió i la cooperació 
entre totes les persones que viuen al seu territori, amb 
independència de la identitat ètnica, cultural, lingüística o 
religiosa de cadascú, i especialment en els àmbits de 
l’educació, la cultura i els mitjans de comunicació.”13

 
 

L’article 31 de la Convenció sobre els drets de l’infant de les Nacions 
Unides (1989, vigent des de 1990) parla del dret dels nens d’expressar-
se lliurement a través del joc, així com del seu accés a la vida cultural: 
 

“Els estats part reconeixen el dret de l’infant al descans i al 
lleure, al joc i a participar en les activitats recreatives 
adequades a la seva edat, així com a participar lliurement en 
la vida cultural i artística. (…) Els estats part reconeixeran i 
promouran (…) la igualtat d’oportunitats en les activitats 
culturals, artístiques, recreatives i de lleure.”14  

  
Altres textos significatius són la Convenció sobre l’eliminació de totes les 
formes de discriminació contra la dona (Nacions Unides, 1981), que 
reconeix la igualtat en matèria d’educació i capacitació professional 

                              
13 Traducció pròpia.  
14 Traducció pròpia. 
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(Article 10), la igualtat davant la llei (Article 15) i, a la Secció II:C, la 
participació de les dones en la vida cultural.  
 
3.11. Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural, UNESCO 

(1972) 
 
Els drets del patrimoni comú son reflectits en diferents documents, 
sobretot en la Convenció per a la Protecció del Patrimoni Mundial, 
Cultural i Natural, UNESCO (1972) 15:  
 

“adoptar una política general adreçada a atribuir al patrimoni 
cultural i natural una funció en la vida col·lectiva i a integrar la 
protecció d’aquest patrimoni en els programes de planificació 
general.”16  
 
 
 

3.12. Condició de l’artista i drets d’autor 
 

En matèria de llibertat artística podem destacar diversos documents. Un 
dels primers documents legals internacionals sobre els drets d’autor és la 
Convenció Universal dels Drets d’Autor del 1952. La revisió d’aquesta, 
adaptada a Paris el 1972, posa l’accent en les condicions econòmiques, 
socials i culturals i també estén els drets d’autor.17  
 
La Recomanació de la UNESCO relativa a la Condició de l’Artista, de 
1980, destaca la importància de18: 

                              
15 Hi ha diferents convenis sobre el patrimoni cultural, sobretot són europeus, com: El Conveni Cultural 
Europeu, Consell d’Europa (1969), El Conveni Cultural Europeu per la protecció del Patrimoni 
Arqueològic, (1969/1992) (revisat), , Consell d’Europa, Carta Europea del Patrimoni arquitectònic, 
(1975), Consell d’Europa, Declaració d’Amsterdam (Congrés sobre el Patrimoni arquitectònic 
Europeu), (1976), Consell d’Europa, Conveni per la salvaguarda del Patrimoni arquitectònic d’Europa, 
(1985), Consell d’Europa, entre altres. 
16 Traducció pròpia. 
17 També, en particular, la Convenció sobre els Mitjans que s'han d'adoptar per a prohibir i impedir la 
Importació, l'Exportació i la Transferència de Propietat Il·lícites de Béns Culturals (1970), i la 
Recomanació sobre la Salvaguarda de la Cultura Tradicional i Popular de (1989). 
18 La llibertat de les arts es menciona en La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europeu, 
Parlament Europeu, El Consell i la Comissió, 2000:Article 13“The arts and scientific research shall be 
free of constraint. Academic freedom shall be respected” com també en altres documents com per 
exemple la Recomanació Relativa a la Condició dels Investigadors Científics, Nacions Unides, (1974). 
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 Punt f 
 
“[les autoritats] estimularan la participació dels artistes en la 
restauració, la conservació i l’ús del patrimoni cultural en el 
sentit més ampli del terme, i aportaran als artistes els mitjans 
per transmetre a les generacions futures els coneixements i les 
habilitats que posseeixen.”19

 
 

TEXTOS NO NORMATIUS 
 
 
3.13. Les conclusions del “Think Tank” del Consell d’Europa, 1994 
 
Les conclusions de la trobada de debat sobre drets culturals convocada 
pel Consell d’Europa el 1994 reconeixen que: 
 

Conclusions, punt 3 
 
“La definició, el reconeixement i l’assoliment dels drets 
culturals són una necessitat a l’Europa d’avui, que cal posar 
en relació amb la gestió de la diversitat (societat multicultural), 
la gestió dels conflictes i la lluita contra la intolerància i la 
discriminació” 
... 
 
“cal definir tant els drets culturals com la dimensió cultural de 
tots els drets humans” 
 
“els drets culturals haurien de ser drets immediatament 
vinculants”20

 
3.14. Projecte relatiu de Friburg, 1995 
 

                              
19 Traducció pròpia. 
20 Traducció pròpia. 
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Després de la experiència de la caiguda del mur de Berlín, la dècada 
dels 90 va ser especialment optimista en els intents de construir marcs 
universals. La UNESCO declarà 1988-97 la Dècada Mundial de Cultura i 
Desenvolupament, fet que va ajudar a cridar l’atenció sobre el tema dels 
drets culturals i fou acompanyat per una sèrie de conferències 
internacionals.  
 
Un grup d’acadèmics, “el Grup de Friburg”, juntament amb la UNESCO i 
el Consell d’Europa, va preparar el 1995 un esborrany de Declaració 
sobre Drets Culturals que és, sense dubte, l‘intent legal més ambiciós en 
l’àmbit de drets culturals, i que encara no ha estat aprovada. Una de les 
idees bàsiques és que el dret a participar en la vida cultural és una part 
integral de la llibertat individual i la creativitat social. 
 
 

“els drets humans són universals i indivisibles, i els drets 
culturals són, igual com els altres drets humans, una 
expressió i una exigència de la dignitat humana.” 
 
“el reconeixement i l’exercici dels drets culturals constitueixen 
els mitjans per protegir i promoure les identitats culturals i per 
afavorir l’expressió de les diverses cultures, així com el diàleg 
intercultural, a les societats democràtiques.”21

 
Article 2 
 
“el reconeixement, el respecte i l’aplicació [dels drets culturals] 
suposen per a tota persona, col·lectiu i poder públic 
obligacions negatives i positives.”  
 
Article 4 
 
“tota persona té la llibertat d’elegir de pertànyer o no a una 
comunitat cultural, de pertànyer simultàniament a diverses 
comunitats culturals, amb independència de les fronteres, així 
com la llibertat de modificar aquesta elecció.”  
 
 

                              
21 Traducció pròpia, en aquesta i les següents cites d’aquest apartat. 
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Article 5 
 
“Tota persona, de manera individual o col·lectiva, té el dret 
d’accedir i participar lliurement, amb independència de les 
fronteres, a la vida cultural mitjançant les activitats de la seva 
elecció.”  

 
El projecte relatiu reconeix la importància de la cooperació cultural i de la 
participació en els processos de decisió a la vida cultural: 
 

Article 8 
 
“tota persona, de manera individual o col·lectiva, té dret a 
participar, d’acord amb els procediments democràtics, en 
l’elaboració, la implementació i l’avaluació de les polítiques 
culturals que l’afecten, així com en l’orientació, mitjançant les 
comunitats culturals en les quals s’inscriu, del seu 
desenvolupament cultural… Aquest dret suposa la participació 
en les polítiques de cooperació cultural, en els seus diversos 
nivells.”  

 
 

4. Dret a la ciutat 
 

El dret a la ciutat no ha estat tradicionalment reflectit als documents 
normatius. Durant l’última dècada han tingut lloc diverses conferències 
internacionals, com ara la trobada regional dels Comitès nacionals de 
HABITAT II (Madrid, 1995), Drets a la Ciutat: Ciutadania, Democràcia i 
Ciutats en la Era Global (Nova York, 1998) i el Primer Fòrum Urbà 
(Nairobi, 1998) que, entre les seves conclusions, va incloure les 
observacions següents:  
 

“ el dret a la ciutat és més que la suma dels drets humans 
aplicats en el nivell de la ciutat” 
 

El seminari mundial pel Dret a la Ciutat realitzat al Fòrum Social Mundial 
2002 tenia com a objectiu establir un procés ampli i democràtic per 
aconseguir l’elaboració de la Carta Mundial dels Drets Humans a la 
Ciutat el 2003. La Carta inclourà, entre d’altres, el dret a l’accés a la 
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cultura i tindrà com a base la Carta Brasilera dels Drets Humans a la 
Ciutat, adaptada de la Carta Europea dels Drets Humans que fou 
adoptada a Saint-Denis, França, el 2000. L’últim document té relació 
amb la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, 
aprovada a Barcelonae el 1998 amb la intenció d’humanitzar l’espai urbà 
per millorar les possibilitats de cadascú de participar activament en la 
vida de la ciutat. 
 
Carta Brasilera dels Drets Humans: 
 

Article 1: dret a la ciutat  
 
“La ciutat és un espai col·lectiu culturalment ric i divers, que 
pertany a tots els seus habitants, que tenen el dret de trobar-
hi les condicions necessàries per la seva realització política, 
social i ecològica, tot assumint deures de solidaritat.”22

 
Article 13: dret a la cultura 
 
“1. Los ciudadanos y las ciudadanas tenen dret a la cultura en 
totes les seves expressions, manifestacions o modalitats.”  
 
2. Les autoritats locals, en cooperació amb les associacions 
culturals i el sector privat, promouen el desenvolupament de 
la vida cultural urbana tot tenint en compte la diversitat. 
 
3. Els espais públics propicis per les activitats lúdiques i 
culturals estan a disposició dels ciutadans en condicions 
d’igualtat per a tothom.”  
 

Com a iniciativa regional europea, La Carta Europea per a les dones en 
la ciutat23 proposa una nova línia en el disseny de ciutats. La proposta 
destaca que per tal d’obtenir una societat més harmonitzada, és 
necessari crear noves prioritats polítiques, socials i econòmiques i noves 
filosofies en el disseny de ciutat, basades en valors humans. El projecte 

                              
22 Traducció pròpia, en aquesta i les següents cites d’aquest apartat. 
23 Investigació co-finanziada per la Comissió de la Unió Europeu, 1994-95 
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té, com un dels seus principis, la idea de Hannah Arendt segons la qual 
“La ciutat és una Memòria organitzada”. 
 
 

 
5. Els drets culturals a la ciutat de Barcelona: el marc 
vigent 
 
Encara que la Constitució espanyola no parla directament de drets 
culturals, sí que reconeix una dimensió cultural de la protecció dels 
ciutadans, en fer referència a “protegir tots els espanyols i pobles 
d’Espanya en l’exercici dels drets humans, les seves cultures i tradicions, 
llengües i institucions” (preàmbul de la Constitució espanyola). Els drets i 
deures dels espanyols segons la Constitució inclouen drets i deures 
sobre: 
 
- aspectes lingüístics (article 3) 
- expressió, producció i creació artística, i imatge pròpia (article 20) 
- associacionisme (article 22) 
- participació en afers públics (article 23) i 
- educació (article 27). 
 
L’article 44 de la Constitució reconeix el dret a la participació en la vida 
cultural i l’article 46 la conservació del patrimoni històric, cultural i artístic. 
També l’article 46 tracta de la participació i implicació dels joves en les 
activitats de la societat, incloent la vida cultural.  
 

“ Article 44 
 

1. Els poders públics promouran i tutelaran l’accés a la 
cultura, a la qual tothom té dret. 

2. Els poders públics promouran la ciència i la investigació 
científica i tècnica en benefici de l’interès general.” 

 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya menciona el servei de la cultura com 
a deure i atribució essencial de l’Estat i la Generalitat (Disposició 
Addicional Cinquena) i el foment i desenvolupament del patrimoni cultural 
comú com a tasca fonamental, però tampoc no parla directament de la 
implicació dels ciutadans en la vida cultural.  
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La Carta Municipal de Barcelona reconeix la Ciutat de Barcelona com 
una ciutat de convivència, llibertat, pluralitat, tolerància i respecte. La 
Carta Municipal reconeix la participació ciutadana com un instrument de 
democràcia i cohesió. A continuació esmentem alguns articles de la 
Carta Municipal que hi estan relacionats. 
 
- L’article 30 tracta del dret a la participació ciutadana (en les activitats i 

matèries de la qualitat de la vida humana). 
- L’article 38 (drets dels veïns) tracta d’equitat ciutadana i no 

discriminació fent referència a la igualtat segons raça, religió, color, 
edat, gènere, etc. 

- L’article 42 reconeix el dret a un entorn urbà sostenible. 
- L’article 64 tracta el desenvolupament urbà (com l’ús de les zones 

verdes).  
- L’article 112 tracta l’equitat de gènere.  
- L’article 113 versa directament sobre la cultura i els serveis que 

l’Ajuntament ha d'oferir, segons els principis de diversitat i 
col·laboració: crear, gestionar, mantenir, difondre, impulsar, incentivar 
i participar en activitats de naturalesa cultural. 

- L’article 114 reconeix la creació de centres i agències culturals. 
- Els articles 115-119 tracta la importància del patrimoni cultural local. 
- Tot el capítol XV desplega els drets sobre l’educació. 
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