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1. MARC CULTURAL I CONCEPTUAL 

 

1.1. Visió àmplia de la cultura 

El Pla Basc de Cultura (PBC) promou  una visió àmplia de la cultura entesa com el 

conjunt de respostes de gestió de l’entorn i de les relacions socials en els àmbits 

simbòlic, comunicatiu i de valors, possibilitant la interacció social i un sentit de 

reconeixement o pertinença. Com a conjunt de respostes compartides per un grup 

social diferenciat, es modifica i es transmet de forma generacional  a través de 

l’aprenentatge, tant en els seus continguts simbòlics com en els seus valors               

i institucions de referència. Aquests elements produeixen una identificació interna        

i externa, una identitat. La identitat cultural no és la repetició d’uns mateixos trets al 

llarg de la història, sinó un resultat que dóna sentit de continuïtat a les generacions al 

voltant d’una població base, a un nucli comú de trets culturals, a una memòria 

històrica i a una dinàmica social en constant canvi. 

 

1.2. El sistema cultural basc 

1.2.1. L’espai cultural i comunicatiu 

Es pot entendre l’espai cultural i comunicatiu com l’àmbit de la construcció i la 

reproducció de la identitat o el marc imaginari de desenvolupament d’unes relacions 

socials d’una comunitat amb uns sentiments genèrics de pertinença i de diferència. 

 

1.2.2. Espai i territori a Euskal Hiria (B. Atxaga) 

Des d’un punt de vista territorial, la petita extensió d’Euskal Herria i la proximitat 

entre els seus punts més extrems permet concebre-la com una Euskal Hiria (ciutat 

basca). S’entén Euskal Herria com una entitat històrica cultural que, tot i les 

diferències territorials de desenvolupament, comparteix patrimoni, art, cultura             

i història. 
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1.2.3. El sistema cultural i la reproducció d’aquest espai 

En la modernitat, l’espai cultural i comunicatiu tan sols es reprodueix en condicions si 

hi ha un sistema cultural institucional i estable. És un miracle que hagi sobreviscut 

una part de la cultura basca i que existeixi  un espai cultural basc identificable. La 

permanència d’aquest sistema requereix sòlides estructures que el sostinguin.  

 

1.2.4. Estructuració del sistema cultural basc 

El Pla s’ha centrat en el sistema cultural basc, conformat per diferents àrees             

o subsistemes: el patrimoni cultural, la creació i les expressions artístiques                

i, finalment, les indústries culturals. Cada una d’aquestes àrees es caracteritza per 

tenir àmbits, objectius i formes de funcionament pròpies, tot i que estan 

interrelacionades entre elles. 

 

1.2.5. La cadena de l’activitat cultural 

El valor cultural d’un bé depèn fonamentalment dels seus valors estètic, històric       

i/o simbòlic, que va més enllà del seu valor de mercat. L’activitat cultural va 

augmentant de forma progressiva aquest valor en un procés encadenat en què es 

diferencien fases i que canvien segons les àrees. 

 

1.3. El món actual i la cultura basca 

1.3.1. La globalització cultural: tendències i efectes.  

L’actual moment històric es caracteritza per la magnitud de la globalització com        

a conseqüència de la intensificació dels moviments de persones, i del flux de 

mercaderies, de capitals i d’informació. El fenomen de la globalització s’expressa en 

diverses tendències: com la creixent consciència de pertànyer a una aldea global, la 

tendència a l’intercanvi i a la fusió cultural, etc. Aquestes tendències provoquen una 

sèrie d’efectes com la creixent importància de la cultura com un sector generador de 

riquesa o la formació d’un desigual mercat cultural internacional. 
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1.3.2. El nostre context 
En aquest context, la cultura basca s’enfronta al s.XXI amb un marc d’actuació molt 

condicionat per quatre factors bàsics: 1. La mercantilització de la cultura 2. La 

internacionalització de la creació i dels mercats culturals 3. La petita dimensió del 

País Basc. 4. La possibilitat de suport institucional a la cultura basca 

 

1.3.3. Dificultats centrals 
La cultura basca, com a minoritària, no ho té fàcil en l’economia-xarxa mundial, on hi 

ha una preeminència dels centres mundials tecnològics i financers , dels estats-nació 

i de les ciutats metropolitanes, fets que dificulten el paper dels àmbits subestatals, 

també en cultura. Aquelles nacionalitats que no gaudeixen d’economies d’escala, 

tenen un gran desavantatge respecte a les cultures centre. En aquesta situació la 

construcció cultural passa a ser una qüestió de voluntat, de decisió política 

col·lectiva, que exigeix un enorme esforç en mitjans econòmics i industrials que 

fomentin el creixement i competitivitat.   

 

1.3.4. Concepte proactiu  

La resposta a la desigualtat cultural entre països no pot ser l’autorreclusió cultural ni 

la incomunicació, sinó que cal aixecar les parets de la construcció de la pròpia 

identitat, deixant les portes i finestres obertes, que són les que permeten avançar per 

impuls propi i aliè. Es tracta de seguir la màxima de Gandhi deixar que totes les 

cultures del món es passegin per l’ interior de casa meva, sempre que no me’n facin 

fora .  

 

1.3.5. Riscos de polarització política interna 

Tot i les seves vinculacions, la gestió de la cultura no ha de ser un àmbit directament 

depenent de la dialèctica política i s’han de respectar les dues agendes. És 

imprescindible construir la identitat col·lectiva de forma activa però oberta, seguint 

els ritmes socials i en comunió amb la llibertat personal i de projectes. 
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1.3.6. Cultura i euskera 

L’euskera és una de les bases centrals de la cultura basca, ja que a part de ser la 

llengua pròpia o autòctona dels bascos i basques, és un dels instruments que 

s’utilitza i s’ha utilitzat al llarg de la història  per a la creació de la cultura d’aquest 

país. El  Pla Basc de cultura ha se servir per millorar la situació de l’euskera, ja que  

l’estreta relació entre l’euskera i la cultura basca fa que el futur d’aquesta última 

depengui de la primera. 

 

1.3.7. Cultura i immigració 

Si la immigració no es produeix en grans onades en la major part d’ Euskal Herria, 

l’impacte serà culturalment limitat i integrable, especialment en segona generació, 

sempre que es doni un tracte respectuós cap als col·lectius d’arribada i es disposi de 

mitjans necessaris per a la seva integració. 

 

1.4. La política cultural 

La política cultural és el conjunt d’intervencions públiques i privades orientades a la 

satisfacció de les necessitats culturals d’una comunitat. Els models de política 

cultural depenen bàsicament de dos factors: del major o menor protagonisme públic 

en l’impuls de l’acció cultural i dels objectius que l’orientin. En funció d’aquest dos 

criteris, els models generals de política cultural es poden agrupar en sis grans 

famílies: 1. El mecenatge privat, realitzat per institucions, poders classes o famílies 

adinerades 2. El mecenatge públic, de caràcter públic i dirigit a les elits del país. Té 

els seus orígens en la Il·lustració 3. El model de democratització cultural, vinculat al 

naixement de l’estat del benestar, i que prioritza l’extensió  de l’accés a la cultura 4. 

La democràcia cultural, que s’estengué als anys 70 i 80, i que reclamava el 

reconeixement i suport a la diversitat i la interculturalitat 5. La economització de la 

cultura, afirma el valor econòmic de la cultura, com una oportunitat per a la generació 

de riquesa a través de processos de regeneració urbana, del turisme cultural i de les 

indústries culturals 6. El model de desenvolupament multidimensional, impulsat per 

la UNESCO a partir dels anys 90. És un model de síntesi que integra el valor 

personal, social, comunitari i econòmic de la cultura, aportant una visió més rica        

i integral.  
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2. METODOLOGIA  

L’objectiu i filosofia del PBC va fer que des d’un principi s’optés per un mètode 

participatiu, dotant de major legitimitat al projecte. D’aquesta manera grups de 

treball, integrats per membres de procedència plural, han estat els principals 

encarregats d’elaborar els primers diagnòstics i d’establir les primeres línies 

d’actuació. 

Prèviament a la creació d’ aquests grups de treball, es va elaborar un document que 

havia de servir per acotar el camp temàtic, tot establint un marc conceptual, i per 

definir una metodologia àgil i viable que conciliés el rigor analític amb una 

participació àmplia i plural.  Conjuntament al document marc, es van encarregar 

dinou ponències a especialistes que gaudiren de total llibertat per analitzar el sector 

al que pertanyen.  

A partir d’aquests precedents calia portar a terme dues etapes successives, una 

primera de diagnòstic, i l’altra d’establiment de les línies d’actuació. Al mateix temps 

s’establiren dues modalitats de participació, una en forma de grup de treball 

presencial i l’altra en forma de grup de treball virtual, a través d’una pàgina web. Del 

treball d’aquests grups sorgiren les primeres matrius DAFO (Debilitats, Amenaces, 

Fortaleses i Oportunitats) i les primeres línies d’actuació suggerides pels agents, 

sobre les que es va establir un sistema d’enquesta en taula per a cada sector. Tota 

la informació continguda en aquestes enquestes va ser recopilada i es van elaborar 

unes primeres conclusions en forma de matriu per a cada sector. Posteriorment 

aquestes primeres conclusions es van sotmetre a debat a partir d’una ronda de 

valoració amb la finalitat de obtenir una síntesis i conclusions definitives. 

Finalment la Comissió Permanent i la secretaria tècnica del Consell Basc de la 

Cultura (CBC) foren els encarregats de compactar els trets comuns i els diferents 

entre els sectors de cada subsistema, i d’establir quines línies eren 

homogeneitzables o, per contra, particulars de cada sector. Aquestes línies 

d’actuació es van contrastar amb els eixos estratègics del document marc preliminar 

amb l’objectiu de perfilar unes reflexions més generals. 
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3. DIAGNÒSTIC DELS AGENTS 

 

  Sistema de Cultura  Punts Forts 

• Cultura pròpia i diferenciada, amb una actitud social receptiva i molt participativa envers 
aquesta. 

• Extensió del coneixement i ús de l’euskera. 

• Alt nivell educatiu i un notable consum cultural per habitant . 

• Una important tradició artística i creativa en arts, patrimoni i en indústries culturals que es  
reflexa en la fidelitat del públic als creadors propis. 

• Proximitat entre els centres i els esdeveniments culturals a Euskal Herria. 

• Creixent sensibilització social respecte a la cultura popular tradicional i el patrimoni 
etnogràfic, que contribueixen al foment del turisme cultural a Euskadi. 

• Les particularitats i presència de l’euskera permeten reservar una quota de mercat . 

• Existència d’una comunitat basca “global” que demanda continguts culturals. La “cultura 
digital” permet l’eliminació de distàncies i l’aprofitament de recursos. 

• EITB és i ha de ser un actiu dinamitzador per a tota la cultura. 

• L’èxit de l’aposta  del Guggenheim - Bilbao que ha creat una imatge internacional, i ha 
esdevingut un impuls per a la cultura. 

• L’ Administració de la Comunitat Autònoma Basca (CAB) té una tradició de política 
cultural amb una despesa cultural per habitant semblant a la europea. 

 

  Subsistema de Patrimoni  Punts Forts 

• Rics i heterogenis patrimonis, una àmplia xarxa de centres bibliotecaris i arxius, així com 
una important i diversificada xarxa de museus. 

• Tot aquest sistema formatiu genera un immens viver cultural per al sorgiment constant de 
nous autors, d’iniciatives culturals o d’empreses productores de cultura. 

• Existència d’un teixit de tradicions investigadores, entitats, associacions, publicacions  
i experts en les diferents classes de patrimoni. 

• L’administració és activa en matèria de patrimoni, i conjuntament amb Catalunya, ha estat 
pionera en processos d’investigació, difusió i defensa del patrimoni cultural. 

• S’estan produint diverses transformacions: el pas del patrimoni per elements al de 
conjunts i a la seva percepció com a cultura; la seva consideració multidimensional 
(cultura col·lectiva, memòria, identitat, etc.). 

• Gestió coherent dels materials patrimonials i arqueològics, amb un control de l’urbanisme  
i de l’ordenació territorial. 

• Important millora dels serveis documentals, bibliotecaris i d’arxius mitjançant l’aplicació de 
les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (NTIC). 

• L’estructura del territori permet establir una xarxa cultural que reforci els valors d’identitat, 
diversitat i cohesió. 
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  Subsistema de les Arts Punts Forts 

• Creixent demanda de formació artística reglada o no reglada, de reciclatges  

i d’especialització  professional superior. 

• Acceptables nivells de creativitat en diferents àmbits com l’art visual, literatura o teatre. 

• Importants infrastructures i serveis en arts que han de servir per al foment de  la creació   

i millora en les condicions per a la producció artística. 

• Àmplia oferta de difusió i distribució. 

• Entre els agents, destaquen les dues orquestres simfòniques professionals estables (la 

BOS i la OSE) i algunes estructures  artístiques d’alt nivell , molt sol·licitades des de fora 

de la CAB (Orfeó Donostiarra). 

• Nombroses programacions regulars en els locals, així com l’organització d’esdeveniments 

temporals com festivals, cicles i jornades de música. 

• Tot lo anterior es tradueix en unes reconegudes arts visuals, artistes de prestigi, un 

important teixit professional en les arts escèniques, així com en un mercat intern i extern 

que genera  treball. 

 

 

  Subsistema d’indústries culturals  Punts Forts 

• Sòlides bases per a l’especialització basca en cultura digital, però també per a la 
transmissió dels oficis tradicionals. 

• Una nova generació de creadors de qualitat tant en el camp de l’escriptura com en el de la 
música i l’audiovisual. 

• Important volum de producció , i de qualitat acceptable, en l’edició de llibres, musical i de 
productes audiovisuals. 

• Es tracta d’una indústria petita, adaptable i amb iniciatives que coneix el mercat proper. 

• La creació en euskera ofereix una possibilitat d’especialització tant en productes digitals 
específics com en indústries de la llengua i en plurilingüisme. 

• La EITB pot garantir la producció de programes de qualitat, assegurant les seves funcions 
culturals i democràtiques. 

• Importants esforços en la digitalització de documents històrics, en el canvi de continguts en 
xarxa i en produccions multimèdia. 

• Una xarxa de sales de cinema o teatre d’empresaris del país o públiques. 

• Una xarxa de festivals en l’àmbit creatiu, entre els que destaca el festival de cinema de 
Sant Sebastià. 

• El caràcter de producte diferenciat és la principal virtut de l’artesania. 
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  Sistema de Cultura  Oportunitats 

• Si aposta per la qualitat, l’autenticitat i la recerca d’espais en els mercats exteriors pot 
ocupar un nivell intermedi a nivell europeu. 

• Mitjançant un observatori de la cultura s’ha de realitzar una compilació exhaustiva 
d’estadístiques que descriguin el sector cultural basc. 

• Les noves xarxes d’informació han de ser un instrument per a potenciar la presència, el 
prestigi i el coneixement internacional d’ Euskadi i de l’euskera. 

• Predomini d’ofertes que estableixen una comunicació massiva però fragmentada, 
lleugerament interactiva, i segmentada per gustos, temps i capacitats adquisitives. 

• La promoció és un element clau per als productes culturals bascos, així com la disposició 
a pagar i la disponibilitat econòmica dels usuaris. 

• Com a usos culturals surten reforçats de cara al futur: l’audiovisual, la música, la 
reutilització i el mix de la informació. 

• La possibilitat d’arribar a acords globals d’intercanvi cultural amb altres cultures amb 
problemàtiques similars. 

• El “Pla Euskadi en la Societat de la Informació” fa necessària una línia de 
desenvolupament del patrimoni, de les arts i de les indústries culturals. 

• Avantatge comparatiu pel que fa a la formació i els coneixements de lingüística. 

• Gran part dels creadors desenvolupen el seu treball en euskera, fet que permet ampliar el 
fons editorial literari i musical. 

• Potencialitats associades al creixent turisme cultural no massiu. 

• El caràcter estratègic que dóna el govern basc als sector audiovisual (llibre blanc del 
sector audiovisual), i que pot estendre’s a altres àmbits de la cultura. 

 

 

  Subsistema de Patrimoni  Oportunitats 

• Creixent sensibilització sobre la vinculació de la història i el patrimoni amb la identitat. 

• La reutilització de part dels elements del patrimoni industrial o etnogràfic és fonamental per 
garantir la seva supervivència. 

• Possibilitat d’utilitzar els incentius fiscals, o compensacions econòmiques, per a la 
recuperació i aflorament del patrimoni artístic. 

• El turisme verd pot impulsar el patrimoni etnogràfic, desenvolupant nous circuits culturals, 
patrimonials i de museus. 

• El desenvolupament de l’ Arxiu Nacional d’Euskadi, del Sistema Basc de Museus, de la 
Biblioteca Basca i del catàleg col·lectiu. 

• La consciència general sobre el valor del patrimoni pot impulsar la participació dels agents 
privats i petits propietaris en projectes de revalorització del patrimoni arquitectònic, artístic 
i etnogràfic. 
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  Subsistema de les Arts  Oportunitats 
 

• Cal considerar l’ensenyament artístic en el marc del sistema educatiu vigent. 

• Necessitat de reflexionar sobre l’oferta reglada en arts escèniques. 

• El repertori jove és un sector emergent amb grans possibilitats de desenvolupament . 

• EITB podria assumir compromisos amb les companyies teatrals per a la promoció del 
teatre i, fins i tot, per a la producció d’espectacles escènics. 

• El sistema de museus pot impulsar la promoció internacional de la cultura basca. 

• Necessitat de crear una imatge de marca en tots els àmbits artístics, on la qualitat ha de 
ser una condició sine qua non. 

• La grandària del país i la proximitat entre els nuclis urbans possibiliten una major 
coordinació en l’organització d’esdeveniments, i un augment dels intercanvis. 

• Les organitzacions sectorials poden definir i consensuar els plans d’actuació a curt, mig  
i llarg termini en els camps escènic, musical, visual i literari. 

• Cal estudiar els models existents en diferents països europeus (benchmarking). 

• Aprofundir  en les fórmules de mecenatge, o altres, que permetin l’entrada de l’empresa 
privada en la producció d’obres o en projectes artístics. 

 

 

  Subsistema de les Indústries Culturals  Oportunitats 
 

• La gran demanda vinculada a la multiplicació de les necessitats i canals és una oportunitat 
per als països, agents i empreses de creatius. 

• La tradició industrial basca, i l’experiència en clusters de cooperació, permet treure 
rendiment als recursos existents. 

• L’augment del nombre de canals televisius amplia la possibilitat de distribució i exhibició de 
productes dels productes culturals. 

• La consolidació de programes de projecció internacional, l’ús de la xarxa euskal etxeak,  
són un aparador promocional de la producció realitzada a Euskadi. 

• L’estabilització d’estructures de distribució en els mercats fa necessària la creació de 
distribuïdores pròpies i de “consorcis d’exportació” o similars. 

• La xarxa de sales de cinema de capital basc permet arribar a acords a llarg termini en 
benefici del cinema propi i en euskera. 

• Millora del processos de treball i producció de la indústria artesana, i la incorporació de 
l’artesania a les estratègies oci- turisme- cultura. 

•  Cal generar un espai copyleft  (continguts de servei públic amb accés lliure), mitjançant 
ajudes específiques o convocatòries reglamentades. 

• La banda ampla oferirà possibilitats inèdites, inclosos nous productes off line i on line, o en 
descàrrega o en streaming o en sistema pull  o push. 

• Consciència de la necessitat d’instruments de finançament i de suport a la inversió, a la 
“nova economia” i als intangibles. 
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  Sistema de Cultura  Punts dèbils 

• Carència d’una visió comú del que és la cultura basca, dels seus continguts i de la seva 
necessitat de desenvolupament. 

• En el sistema educatiu reglat convencional, l’escriptura i l’educació plàstica i artística 
perden importància;  la dansa i les arts escèniques no apareixen als plans d’estudi. 

• Greus deficiències en l’oferta de formació específica en les arts escèniques, i un dèficit en 
la formació tècnica i reciclatges en museus biblioteques i arxius. 

• Els centres de formació especialitzats i les especialitzacions adaptades són insuficients.  

• Freqüent precarietat de les plantilles, insuficiència d’especialistes, dotacions econòmiques 
limitades, horaris inadequats i  manca de recursos. 

• El suport i els incentius als creadors resulten insuficients. 

• Els índex de lectura a la CAB retrocedeixen a la CAB; especialment en euskera. 

• La grandària del mercat no permet economies d’escala, i excepte per a la producció en 
euskera, es dominant l’oferta cultural forana. 

• La producció basca té un paper perifèric en els mercats culturals de l’ Estat espanyol. 

• Els mercats de l’euskera  són limitats i estan dividits per territoris i per polítiques culturals.  

• Preocupants retrocessos  socioculturals a Iparralde i a Navarra. 

• Falta de coordinació en les polítiques de suport a la creació. 

• Manca de mecenatge, patrocini i d’implicació cultural del sistema financer basc. 

• Manca de mesures d’euskaldunització, que serveixin com a pla de xoc. 

• Poca cultura d’utilització de la xarxa; escàs aprofitament del potencial d’Internet. 

 

 

  Subsistema de Patrimoni  Punts dèbils 
 

• Accelerada destrucció del patrimoni etnogràfic i industrial a causa dels plans industrials, 
urbanístics i immobiliaris. 

• Manca de mitjans per finançar la investigació i el tractament dels materials arqueològics.  

• El patrimoni etnogràfic és, comparativament, el menys valorat per les institucions. 

• Predomini de criteris utilitaristes en detriment d’un ús sensat dels edificis patrimonials. 

• Inexistència d’un registre de museus en el que s’estableixi els requisits bàsics per 
a l’homologació dels estàndards d’equipament, restauració, catalogació, etc. 

• Inexistència d’un pla nacional de museus i de mecanismes de coordinació territorial. 

• Cal revisar la relació del Guggenheim amb l’entorn cultural basc. 

• Carències i llacunes en la recopilació i conservació d’arxius a Euskadi. 

• La falta de cooperació i coordinació entre els centres bibliotecaris provoca l’absència d’un 
sistema integrat d’optimització de recursos i serveis. 

• Manca de finançament per a la investigació, conservació i protecció del patrimoni. 
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  Subsistema de les Arts  Punts dèbils 
 

• L’esforç inversor en grans infrastructures pot anar en detriment de l’art i dels artistes. 

• Necessitat de regular els mercats, davant la incapacitat d’aquests per absorbir la gran 
quantitat de projectes plàstics, visuals i escènics. 

• El suport públic s’orienta més a la difusió que a la producció, la creació o la investigació. 

• ETB presta poca atenció als continguts Artístics en castellà i euskera. 

• Poca programació musical de joves compositors, escassetat d’editorials musicals 
i inestabilitat en les agrupacions de cambra. 

• En dansa, hi ha escassetat de personal que provoca que una mateixa persona realitzi 
diverses tasques. Inexistència de feries o certàmens de dansa. 

• Es tracta d’un sector privat massa depenent de la ajuda institucional. 

• Es troba a faltar una revista d’actualitat en les àrees no escèniques. 

 

 

  Subsistema de les Indústries Culturals  Punts dèbils 

• El mercat basc està cobert majoritàriament per produccions foranes i no estrictament 
bilingües, el que redueix les oportunitats dels creadors. 

• Encasellament de les empreses en produccions locals, escassa integració empresarial, 
i poca col·laboració en projectes conjunts. 

• Carència d’una sector tractor com l’audiovisual a Madrid o com el del llibre a Catalunya. 

• Les empreses basques són, sovint, massa petites i tenen poc pes al mercat espanyol. 

• Escassa presència de sucursals productives de fortes empreses espanyoles de la cultura 
i l’oci, o nul·la en el cas de les multinacionals. 

• La producció en euskera és significativa en llibres i música; inferior en audiovisual 
i multimèdia; i nul·la en cinema. 

• Important subdesenvolupament dels continguts i serveis culturals digitals en l’estat 
espanyol que dificulta el pas real a la societat de la informació. 

• Fosc panorama del sector artesà. 

• No hi ha quotes d’emissió de produccions musicals pròpies en els mitjans de comunicació 

• Les cadenes estatals privilegien la producció no basca. 

• La deficient estratègia i posicionament comercial i de màrqueting, fa que la distribució sigui 
el principal dèficit de les indústries culturals basques. 

• No es concep la importància de l’estratègia de llançament, promoció i publicitat, així com la 
visió comercial a l’hora d’escollir les creacions. 

• Les grans superfícies o hipermercats no fan cap esforç per a la producció cultural basca 

• El paper de l’EITB en l’aspecte promocional hauria d’haver estat central. 

• Escassa vocació d’internacionalització. No es donen ajudes per exportar a Amèrica Llatina.

• El Departament de Cultura no té un pla d’actuació per potenciar la digitalització. 
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  Sistema de Cultura  Amenaces 

• El sistema educatiu vigent no promou la lectura. A diferència de la lectura de premsa, hi ha 
un nivell més baix en hàbits de lectura i compra de llibres que a Madrid o a Barcelona. 

• La compra de discos va a la baixa, especialment en euskera.   

• Amb la cultura de la xarxa es creen hàbits per a la lectura breu i l’escriptura espartana. 

• La pràctica musical està en retrocés en els ambients domèstics. 

• La programació televisiva actual pot fragmentar les identitats i preocupacions col·lectives. 

• La pèrdua de qualitat de la televisió o la fragmentació de l’oferta són un problema per 
a totes les societats, però especialment per a les que no han consolidat la seva identitat. 

• Limitades oportunitats de creixement i projecció del sector, degut a la carència en la 
formació i  l’excés d’autodidàctica. 

• Les millors perspectives professionals per als creadors i intèrprets en altres llocs amb 
economies d’escala, desertitzen culturalment el país. 

• Baixa implementació de l’ús i aprofitament de les noves tecnologies.  

• La pirateria i el mal ús d’Internet són les principals amenaces per a la remuneració de 
l’autoria i dels intèrprets. 

• Dèficit de continguts culturals propis, atractius i fàcils d’utilitzar. La gran oferta d’activitats 
d’oci complica el panorama. 

• Els idiomes d’us preferent a la xarxa en matèria de continguts són l’anglès i el castellà, el 
que provoca una discriminació de facto per a les llengües minoritàries. 

• La limitada formació digital de gran part de la població pot suposar un problema en l’accés 
als continguts. 

• La implantació d’una cultura de pagament, individualitzada, no socialitzant i privativa, pot 
acabar amb les avantatges del model de la societat del benestar. 

• A més de l’esvoranc digital existeix una colonització cultural per part e les cultures més 
promocionades i que tenen més possibilitats de desenvolupament. 

 

 

  Subsistema de Patrimoni  Amenaces 

• Part del patrimoni cognitiu etnogràfic està amenaçat enfront la progressiva desaparició de 
la gent gran. 

• La falta de recursos influeix negativament en la política de protecció del Departament de 
Cultura del Govern. 

• Gran risc de desaparició de part del patrimoni industrial i immoble de propietat privada per  
interessos econòmics i de sòl. 

• La progressiva generació de documents originalment digitals posa a prova la selecció, 
conservació i el futur accés a la documentació. 

• El retrocés de la cultura tradicional, l’erosió de la industrial o la banalització del patrimoni 
arquitectònic també són amenaces per al patrimoni. 
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  Subsistema de les Arts  Amenaces 

• Carència de tallers creatius que estimulin la experimentalitat. 

• Difícil ubicació social i professional de joves músics d’instruments tradicionals. 

• Poca generositat de part de les organitzacions musicals cap als nostres autors i intèrprets. 

• Els criteris de programació d’alguns teatres públics són els mateixos que als privats. 

• Sense ajudes és extremadament difícil accedir als mercats estrangers. 

• La pirateria i el mal ús de les NNTT frenen l’assentament de nous professionals. 

• Les poques bandes municipals de música que romanen, tenen greus dificultats per 
competir amb la música gravada i altres formes actuals de música popular. 

• Manca de renovació en els aspectes visuals i espectaculars dels concerts de música 
clàssica, allunyen a gran part dels potencials públics. 

• Problema a mig termini de relleu generacional del públic de les orquestres simfòniques. 

• L’evolució en les formes de sociabilitat fa preveure una pèrdua del valor simbòlic de les 
activitats musicals participatives. 

 

 

  Subsistema de les Indústries Culturals  Amenaces 

 

• Tendència a estandarditzar els productes en format multisuport. 

• Perilla la continuïtat de les PIMEs i del pluralisme de l’oferta a causa de l’excessiva 
concentració de les empreses editores i discogràfiques en el mercat nacional i espanyol.  

• La transnacionalització de la indústria discogràfica provoca un control del mercat per part 
de les grans companyies multinacionals. 

• La concentració empresarial geogràfica a Madrid pot monopolitzar la distribució, els drets 
i la producció dels continguts audiovisuals. 

• Alt cost de les inversions en l’adquisició de tecnologia. 

• El sector discogràfic i el sector artesanal estan en reconversió. 

• La política del “tot val”, present en la producció digital, disminueix la qualitat dels productes 
, sense generar nous llenguatges. 

• L’existència de grans agents globals, amb grans mercats, és una amenaça real per a la 
distribució i exhibició de productes i continguts audiovisuals propis. 

• La multiplicació del número de sales de cinema i les llibreries en cadenes, provoca que les 
petites empreses de editorials o de cinema, depenguin dels que gestionen la demanda. 

• La pirateria, l’ intercanvi d’arxius P2P i la venta il·legal s’han convertit en  grans amenaces, 
especialment per a la fonografia,provocant una greu crisi en el sector. 

• Risc per als serveis públics generalistes de radiotelevisió, ja sigui pel deteriorament de les 
seves missions com pel desplaçament de la televisió de pagament . 

• Les guies i els buscadors de la xarxa privilegien les produccions molt promocionades. 

• Les NTICs no representen una amenaça per als sectors editorials i fonogràfic. 
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4. EL PLA BASC DE CULTURA: 2005-2007  
Amb indicacions fins al 2015 

 

4.1. Missió del Pla   

La missió fonamental recollida al Pla és la de situar la cultura basca en condicions 

d’enfrontar els grans reptes culturals del segle XXI. A més, cal prendre consciència 

sobre la importància social de la cultura, ja que la seva potenciació no tan sols 

possibilita l’adaptació i desenvolupament de la societat, sinó que permet destapar el 

propi potencial econòmic de la cultura en els nostre temps.  

 

4.2. Aposta i direccions centrals del Pla 

S’ha apostat per un canvi de paradigma, de registre, considerant que la primera 

dècada del nou segle serà la dècada del coneixement i de la cultura , des de les 

matèries primeres de la informació i la comunicació. Aquesta aposta central 

requereix treballar en cinc direccions prioritàries (també conegudes com els cinc dits 

de la mà oberta de la cultura).  

 

4.2.1. Continguts 

La pròxima dècada ha d’estar marcada per la  primacia de la creativitat i producció, 

fet que requereix realitzar un gran esforç en recursos humans, en formació i en 

aprenentatge,... És tracta de no centrar-se tan sols en lo qualitatiu, sinó també 

d’especialitzar-se en el sector cultural, un sector amb una enorme capacitat 

d’irradiació positiva sobre el conjunt del sistema social o econòmic. 

 

4.2.2. Integració cultural 

Es considera que la integració cultural és una qüestió més d’actitud i de pensament 

col·lectiu que no pas d’ inversió. Aquesta integració cultural té dos vessants:            

1. Acceptar que la cultura basca presenta expressions diferenciades en els diferents 

territoris d’Euskal Herria i enfortir els lligams culturals en aquest espai cultural            

i comunicatiu i 2. La integració efectiva i respectuosa de la nova immigració. 
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4.2.3. Identitat 

El reforçament de la identitat presenta diferents significacions que es remeten tant al 

patrimoni rebut i la seva estima social com al que està en procés de generació 

col·lectiva, formant la identificació i la diferenciació dels bascos d’avui. En aquesta 

àmbit es vol promoure la defensa del pluralisme cultural i de les diferents 

expressions culturals de la ciutadania, i una expansió en l’ús de l’euskera en els 

productes i serveis culturals i en els mitjans de comunicació. 

 

4.2.4. Modernització 

El foment de la modernització comporta prestar una especial atenció a les noves 

tendències culturals, l’educació en noves estètiques i la comunicació amb altres 

cultures. En aquest sentit es fa imprescindible la potenciació de l’ús de noves 

tècniques, formats i tecnologies en la creació, producció, etc.  

 

4.2.5. Projecció exterior 

La projecció cultural ha d’orientar-se a diferents direccions, prioritzant els mercats       

i comunitats dels Estats espanyol i francès, però sense perdre de vista la seva 

convergència cap a Europa com a referència bàsica de destí en l’àmbit cultural. 

Finalment, i de forma especial, també cal dirigir-se cap aquells estats en els que es 

més nombrosa la diàspora basca (Amèrica Llatina i Estats Units). 

 

4.3. Construint un pensament estratègic compartit 

L’elaboració del PBC ha permès establir un debat entre el sector públic i privat sobre 

diferents criteris de la política cultural al País Basc. Aquests criteris es centren en 

qüestions de la política institucional, la percepció sobre la societat i la cadena de 

valor cultural. L’enfocament  comú és fer de la política cultural un espai de treball 

obert i plural, preservat dels perversos efectes de la tensió política. 
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4.4. Aspectes organitzatius 

Per tal de poder vertebrar un Pla Basc de Cultura funcional i eficient cal un sistema 

d’organització i coordinació  que faciliti el disseny i execució de les polítiques 

consensuades, evitant crear organismes ad hoc per a cada sector. Amb aquesta 

finalitat, el PBC s’estructura fonamentalment al voltant de tres òrgans: el Consell 

Basc de Cultura, la Comissió Interinstitucional de  Cultura i l’ Observatori Basc de la 

Cultura. 

 

4.4.1. La informació: l’Observatori Basc de Cultura 

L’objectiu fundacional d’aquest òrgan és convertir-se en un aglutinador d’informació, 

tant regular com estructural, de la cultura i dels seus sectors. Amb aquesta finalitat  

ha d’actuar com un servei coordinat entre les administracions públiques de forma 

que n’asseguri un flux regular d’informació. També és important la seva tasca de 

realització d’estudis en aquells àmbits en els que hi ha un greu dèficit informatiu.  

 

4.4.2. La coordinació transversal: el Consell Basc de Cultura 

Òrgan de caràcter deliberatiu, que ha de possibilitar i potenciar la coordinació 

transversal que és fonamental per a facilitar el diàleg entre els àmbits públics, privats 

i socials. D’aquesta manera serà possible construir un model pactat entre els 

diferents àmbits de la cultura i administracions, sobre la base de  criteris racionals     

i mútuament acceptats . 

 

4.4.3. La coordinació institucional: la Comissió Interinstitucional de la 

Cultura 

Es concep com un òrgan de definició estratègica que ha d’avançar en una major 

coordinació, tan vertical com horitzontal.  Entre les seves funcions destaca la de 

coordinació de les polítiques públiques de cultura, especialment en lo referit              

a l’articulació institucional i als aspectes estratègics, econòmics i formatius. 
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4.4.4. Òrgans culturals específics 

L’entrada en funcionament dels tres òrgans estructurants del pla provocarà una 

adequació d’altres òrgans. Es fa palesa la necessitat de reafirmar tres òrgans 

específics i de suport, i que sens dubte tindran una gran influència en els pròxims 

anys: l’Institut d’Arts i Indústries Culturals, la Comissió Interinstitucional de 

l’Audiovisual i un eventual Cluster de l’Audiovisual 

  

4.5. Identificació de les Línies d’actuació i accions per eixos 

estratègics 

Aquests futurs òrgans específics, conjuntament amb els tres òrgans estructurants, 

permetran avançar en les diferents Línies de política cultural. D’altra banda, 

l’organització i planificació de les activitats a desenvolupar en el marc d’aquest Pla, 

passa per definir diferents nivells d’actuació que permetin concretar els continguts     

i planificar temporal i econòmicament aquestes activitats. L’esquema a seguir en 

aquesta organització respon a les següents denominacions: 1. Eix estratègic: vectors 

temàtics que articularan els processos de desenvolupament dels grans àmbits de la 

cultura. Llarg termini: 10-15 anys. 2. Línies d’actuació: camí a recórrer en el procés 

de transformació de cada eix, en mig termini : 3-5 anys 3. Accions: enteses com       

a unitats bàsiques d’intervenció. Temporalitat entre 1 i 4 anys 4. Propostes de 

desenvolupament futur: propostes genèriques a desenvolupar en un futur, són més 

explícites que les Línies d’actuació però menys concretes que les accions. 
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5. FITXES DELS EIXOS ESTRATÈGICS 

 

Eixos  Descripció Pàgina 

Eix Estratègic 1 Construir el Sistema Basc de Cultura 24 

Eix Estratègic 2 Establir un sistema d’informació i  segui-

ment de la situació i evolució de la cultura 

a la Comunitat Autònoma Basca 

25 

Eix Estratègic 3 Aplicació de noves polítiques públiques de 

foment de la conservació, creació, produc-

ció i difusió cultural 

26 

Eix Estratègic 4 Dinamitzar el patrimoni cultural 27 

Eix Estratègic 5 Dinamitzar les arts visuals, musicals, escè-

niques i la seva cadena de valor 

28 

Eix Estratègic 6 Dinamitzar les indústries culturals i la seva 

cadena de valor 

29 

Eix Estratègic 7 Potenciar la presència de l’euskera a la 

cultura 

30 

Eix Estratègic 8 Promoure la cultura com un eix de cohesió 

social en el marc de la societat del coneixe-

ment 

32 

Eix Estratègic 9 Afavorir la reaparició i l’ús adaptat de les 

noves tecnologies i formes expressives per 

a la renovació de la creació i producció       

34 

Eix Estratègic 10 Projectar la cultura basca a  nivell interna-

cional 

36 

 



 

24 

 

EIX ESTRATÈGIC 1:  

Construir el Sistema Basc de Cultura 

 

Objectius 
generals 

Línies d’actuació 
prioritàries 

Accions Propostes de futur 
 

 
 
 
 
• Promoure la coordi-

nació i col·laboració 
interinstitucional 

• Crear Comissió 
Permanent 
interinstitucional que 
coordini les activitats 
culturals. 04 

• Crear mesa tècnica 
de suport  a la Comis-
sió permanent. 04 

• Col·laborar amb insti-
tucions, especialment 
a Navarra i Iparralde. 
04-05 

• Polítiques de suport 
a creadors novells 

• Política coordinada 
del llibre basc 

• Unificar criteris per al 
suport públic a la cre-
ació literària 

• Creació i enfortiment 
de les entitats o xar-
xes per desenvolu-
par el sector cultural

• Estudi i creació de 
l’Institut de les Arts     
i Industries Culturals 
05-06 

• Consolidar el Consell 
Basc de Cultura. 04 

• Eventual cluster 
general de la cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cooperació 

público- privada 
per al desenvo-
lupament de pro-
jectes culturals 

 
• Reorientar el 

paper de  les 
administracions 
cap a la creació, 
formació, pro-
ducció, etc 

 
 
• Delimitar àmbit 

competencial de 
les aministra-
cions basques 

 
• Establir estratè-

gies comunes 
entre les provín-
cies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Promoure la  forma-

ció i la investigació 
en els sectors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Elaborar estudi 

conjunt   ( Cultura- 
Educació) sobre el 
sistema d’ensenya-
ment artístic. 05 

• Acord  amb  les 
Universitats per 
realització de cursos 
de formació. 05-06 

• Beques de postgrau 
per a estudiants i pro-
fessionals de l’àmbit 
artístic i literari 

• Programes 
d’intercanvi amb 
altres països. 

• Reorientar plans 
d’estudi i titulacions 
relacionades amb la 
comunicació i l’art 

• Proposar una 
titulació universitària 
de biblioteconomia   
i documentació 

• Promoure un pla 
específic de 
dinamització del 
teatre amateur 

• Elaborar i difondre 
materials sobre el 
patrimoni cultural 
basc  
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EIX ESTRATÈGIC 2: 

 

Establir un sistema d’informació i seguiment  de la situació i evolució de la 

cultura a la Comunitat Autònoma Basca 

 

Objectius 
generals 

Línies d’actuació 
prioritàries 

Accions Propostes 
de futur 

 
 
 
Impulsar la creació 
d’un Observatori 
Basc de la Cultura 

 
• Crear l’Observatori Basc de 

la Cultura en dues fases: 
 

1. Inici 04-05 
2. Consolidació 

estructural 06-07 
 
• Contactes amb institucions    

i organismes públics               
i privats per als objectius de 
l’observatori.04-05 

 
 
 
 
• Elaborar plans 

estratègics, llibres 
blancs i estudis 
sectorials sobre els 
diferents àmbits de 
la cultura 

 
• Estudi sobre la creació 

plàstica i visual. 04  
• Estudi sobre la situació        

i prioritats en la música, 
dansa i teatre.04-05 

• Estudi de situació                 
i mercats de la indústria 
fonogràfica. 04 

• Col·laborar en la creació 
d’un catàleg dels agents 
bascos de la cultura digital. 
04 

• Estudi sobre les indústries 
artesanes. 04 

 
 
 
 
 
 
• Recolzar sistemes 

d’informació que 
fomentin el com-
partiment de recur-
sos i ofertes cultu-
rals entre pobles 

• Dissenyar i desen-
volupar un siste-
ma compartit d’es-
tadístiques en 
cultura i comuni-
cació 

• Elaborar els plans 
estratègics  secto-
rials i llibres    
blancs necessaris 

 
• Realitzar estudis 

de situació espe-
cífics 

 
• Contrastar inter-

nacionalment el 
model de cultura 
existent al País 
Basc 

 
 
• Contrastar interna-

cionalment el model 
del Pla Basc de 
Cultura 

 
 
• Organitzar una conferència 

internacional sobre models    
i aplicacions de polítiques 
culturals. 04-05 
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EIX ESTRATÈGIC 3:  

 

Aplicació de noves polítiques públiques de foment de la conservació, creació, 

producció i difusió cultural 

 

Objectiu 
general 

Línies d’actuació 
prioritàries 

Accions Propostes de 
futur 

 
• Incentivar el patrocini 

i la iniciativa privada 
com elements  dina-
mitazadors de projec-
tes culturals 

 
• Revisar la Llei de Funda-

cions per actualitzar-la als 
canvis legislatius de la llei 
estatal i dels canvis en els 
àmbits protegits i en el 
tercer sector. 05 

 

 
 
 
• Mesures legals i fis-

cals per a dinamitzar 
el sector cultural 

 
• Revisió de les normes 

forals per a la millora del 
tractament fiscal de les 
fundacions, de les activi-
tats culturals i de les apor-
tacions de tercers. 05. 

• Estudi i aplicació del 
règim de desgravacions 
fiscals a la inversió en 
cultura. 05-06 

 

 
• Noves formes de 

finançament de la 
producció, la coope-
ració i el mercat cul-
tural 

 
• Impulsar el capital risc 

dirigit a les empreses 
culturals. 05-06. 

• Estudi i inici d’aplicació de 
línies de finançament 
preferents. 05-06 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Aplicació de 

polítiques 
fiscals, de 
finançament, 
industrials, de 
cooperació, 
de foment del 
mecenatge       
i dels tercer 
sector 

 
 
• Impulsar polítiques 

industrials horitzon-
tals adaptades          
a l’àmbit cultural 

 
• Facilitar l’accés de 

microempreses i PIMEs 
culturals a mesures horit-
zontals de política industri-
al. 05  

• Suport i assessorament 
des de vivers d’empreses   
i projectes culturals. 05 

 
Estudi de fórmu-
les cooperatives 
per a la proble-
màtica de la dis-
tribució 

 



 

27 

 

EIX ESTRATÈGIC 4: Dinamitzar el patrimoni cultural 

 

Objectius 
generals 

Línies 
d’actuació 
prioritàries 

Accions Propostes 
de futur 

 
 
• Preservar        

i conservar el 
patrimoni 
cultural 

• Consensuar el Pla Territorial 
Sectorial per la conservació del 
patrimoni inmoble.04-05 

• Potenciar la restauració. 04-05 
• Declarar zones arqueològiques als 

jaciments reconeguts. 05-06 
• Regularitzar la gestió del dipòsit de 

materials arqueològics. 04-05 

 

• Crear i fomen-
tar entitats ne-
cessàries per 
desenvolupar 
el  patrimoni 
cultural 

• Foment de la secció d’etnologia i la 
de museus. 05-06 

• Crear un organisme orientador del 
Sistema de Biblioteques 04-05 

 

 
 
 
 
 
• Potenciar 

mecanismes 
de coordina-
ció i xarxes de 
col·laboració 
entre institu-
cions i agents 
del sector 

• Desenvolupar el Sistema Basc de 
Biblioteques. 04-05 

• Crear el Consell Basc de 
Biblioteques. 05 

• Desenvolupar la biblioteca digital. 05-
06 

• Definir el projecte de l’Arxiu Històric 
Nacional. 04-05 

• Consolidar el sistema i la xarxa 
d’arxius d’Euskadi. 04-05 

• Materialitzar projecte d’arxiu Històric 
Nacional. 06-07 

• Pla de museus de la CAB 04-05 
• Acords en patrimoni a Euskal Herria. 

05-06 
• Inventari i catalogació del patrimoni 

cultural. 04-05 
• Documentar el patrimoni industrial 

basc. 06-07 

 

 
 
• Incrementar el

finançament 
públic en l’àm-
bit del patri-
moni cultural 

• Línia pressupostària per la gestió del 
patrimoni etnogràfic. 05 

• Adequació informàtica de la xarxa de 
museus. 04-05 

• Digitalització i gestió d’arxius 
audiovisuals. 04-05 

• Revisió sistema impositiu directe          
i indirecte sobre el patrimoni.05-06 

• Incentius fiscals per a la restauració, 
donacions, etc.05-06 

• Potenciar el 
finançament 
públic per a 
l’adquisició 
d’ elements 
catalogats 
com patri-
moni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Promoure les 

infrastructures 
bàsiques del 
patrimoni 
cultural 

• La formació    
i investigació, 
la protecció       
i difusió del 
patrimoni 
cultural 

• Paral·lelament,
implantar les 
activitats 
necessàries 
que permetin 
millorar i el 
consum 
cultural 

 

• Desenvolupar 
la legislació 
per a la 
dinamització 
del patrimoni 

• Elaborar la Llei de Museus. 04-05 
• Elaborar la Llei de Biblioteques. 04-

05 
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EIX ESTRATÈGIC 5: Dinamitzar les arts visuals, musicals, escèniques i la seva 

cadena de valor 

 

Objectiu 
general 

Línies 
d’actuació 
prioritàries 

Accions Propostes de 
futur 

 
 
• Incentivar el 

patrocini         
i crear les en-
titats neces-
sàries per de-
senvolupar les 
arts escèni-
ques, visuals   
i musicals 

• Enfortir el sistema de creació      
i difusió cultural a les institucions 
04-05 

• Valorar la creació d’un centre 
coreogràfic. 05 

• Enfortir la xarxa basca de teatres. 
04-05 

• Estudiar la viabilitat d’una 
comissió assessora de compres 
d’ obres artístiques. 06-07 

• Estudiar la viabilitat de crear una 
companyia jove de dansa. 06-07  

 
• Enfortir els lligams 

comunicatius           
i transversals entre 
els autors en les 
dues llengües 
oficials a la CAB. 

• Crear infrastructu-
res de producció 
per al desenvolupa-
ment de projectes 
artístics 

 
 
• Promoure la 

millora de les 
empreses       
i dels artistes

 
 
 
Estudiar les diferents opcions per 
enfortir les estructures de gestió de 
les empreses, associacions            
i entitats privades de la cultura. 05 

• Establir un protocol 
regulador de les 
relacions entre 
artistes, empreses   
i institucions sobre  
normativa laboral     
i fiscal 

• Promoure que els 
artistes puguin 
professionalitzar-se 

 
 
• Augmentar 

el suport a la 
producció i a 
la creació 
artística 

• Ampliar l’ajuda pública a la 
creació i producció d’arts          
d’ escena, visuals i musicals 05 

• Coordinar i ordenar les subven-
cions dirigides a associacions       
i iniciatives amateurs musicals      
i escèniques. 04-05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Promoure les 

infraestructu-
res. bàsiques 
en les arts 
escèniques, 
musicals i vi-
suals, així com 
dels àmbits in-
closos en la 
seva cadena 
de valor com 
pot ser, la cre-
ació, produc-
ció o formació 

 
 
 
• Establir 

mecanismes 
que possibili-
tin la difusió 
de les arts 
escèniques, 
musicals i vi-
suals 

• Creació d’un circuit estable de 
programació de dansa. 05-06 

• Estudi de viabilitat d’una revista 
de literatura. 05 

• Col·laborar amb Eresbil en la 
creació d’un arxiu d’imatges 
sobre la música. 06-07 

• Ajudar a editar una publicació 
musical periòdica, informativa       
i divulgativa. 06-07 

• Fomentar el bertsolarisme. 04-
05 

Fomentar acords amb circuits de 
Navarra i Iparralde. 04-05 

 
 
 
• Crear una xarxa de 

sales multifuncio-
nals i de festivals, 
amb presència en 
directe  de grups       
i artistes locals 
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EIX ESTRATÈGIC 6: Dinamitzar les indústries culturals i la seva cadena de 

valor 

 

Objectiu 
general 

Línies d’actuació 
prioritàries 

Accions Propostes de 
futur 

 
• Millorar la situació 

de les empreses      
i els professionals 
de les indústries 
culturals 

• Aplicar una línia de finança-
ment preferent per projectes 
audiovisuals, i una de des-
compte sobre contractes te-
levisius. 04 

• Afavorir en les subvencions 
als professionals de la 
indústria cultural . 04 

 
 
• Crear una cen-

tral de ventes     
distribuïdora de 
productes arte-
sanals 

 
• Creació i enforti-

ments de les entitats 
i xarxes necessàries 
per al desenvolupa-
ment de les indús-
tries culturals 

• Desenvolupar una política 
integral del sector audiovi-
sual. 04-05 

• Estudiar la creació d’un 
cluster de les “Indústries de 
la Llengua”. 05-06 

• Crear una associació 
professional de cases 
discogràfiques. 04 

• Crear un Consell Basc de la 
Comunicació Audiovisual. 
05-06 

 
• Desenvolupar 

infrastructures 
que millorin la 
distribució de 
productes 

• Eventual políti-
ca de clusters. 

• Desenvolupa-
ment corporatiu  
de l’artesania 

• Fomentar el I+D+I 
a les indústries 
culturals 

• Fomentar el I+D+I i el 
desenvolupament de les 
indústries de la llengua.05 

• Establir plans 
plurianuals de 
suport al I+D+I 

• Potenciar la promo-
ció i la difusió dels 
productes de les in-
dústries culturals 

• Difusió de catàlegs 
promocionals en música      
i cine. 04-05. 

• Donar suport a la celebració 
de jornades sobre multimè-
dia. 06-07. 

 

 
• Promoure la col·la-

boració entre EITB    
i els sectors cultu-
rals 

• El 5% d’ingressos de EITB 
han de ser per la creació 
audiovisual. 04-05 

• Promoure acords entre 
EITB i els sector cultural 
privat. 05-06 

 

• Promoure distribuï-
dores independents  
per l’accés a altres 
mercats 

 
• Afavorir les iniciatives de 

distribució independent. 05-
06 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Promoure la 

infraestructura 
bàsica en les 
indústries 
culturals, la 
formació, in-
nvestigació, la 
creació, pro-
ducció, distri-
bució, exhibi-
ció i consum 
cultural 

• Potenciar la quali-
tat dels productes 
culturals 

 
• Generar un label 

d’artesania. 06-07 

• Estudiar la 
viabilitat de 
crear una 
marca de 
productes 
culturals del 
PB 
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EIX ESTRATÈGIC 7: 

 

Potenciar la presència de l’euskera a la cultura 

 

Objectius 
generals 

Línies d’actuació 
prioritàries 

Accions Propostes de 
futur 

 
• Iniciatives públiques 

per  desenvolupar 
els sectors que 
produeixen en 
euskera 

• Desenvolupar el catàleg 
col·lectiu i elaborar la 
bibliografia basca. 05-06 

• Desenvolupar polítiques 
coordinades en el llibre, 
l’audiovisual i el llibre, 
especialment els produïts en 
euskera. 04-05 

• Crear el portal 
de la Cultura 
que contingui 
tota la informa-
ció de les dife-
rents institu-
cions 

• Definir el “depò-
sit legal digital” 

 
 
 
• Impulsar la creació 

de continguts de 
qualitat en euskera 
en tots el àmbits de 
la cultura 

• Discriminar positivament els 
productes culturals en euske-
ra. 04-05 

• Produir cine i “ TV movies” en 
euskera. 04-05 

• Mantenir els espais tradicio-
nals que l’euskera ha conser-
vat en la creació cultural. 04-
05 

• Polítiques de promoció en els 
espais on l’euskera té poca 
presència. 05-06 

• Incrementar la creació de 
productes i serveis en 
euskera. 05-06 

 
 
 
 
• Afavorir la 

transformació 
de la creació 
en euskera en 
cada àmbit       
i format de la 
cultura regional

• Desenvolupar es-
tructures empresa-
rials que fomentin la 
producció en euske-
ra 

 
• Definir la política de quotes    

i de promoció en els serveis 
públics audiovisuals. 05-06 

 
• Definir políti-  

ques industrials, 
fiscals i de finan-
çament favorab-
les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Assegurar 

la relació 
oral i escri-
ta en els 
serveis cul-
turals 

• Estimular  
la creació   
i la produc-
ció cultural 
en euske-
ra. 

• Donar 
suport a     
la  oferta    
i exhibició 
cultural en 
euskera 

 
 
• Crear una tecnolo-

gia multilingüe 

• Reforçar el valor estratègic de 
les tecnologies de traducció   
i localització. 04-05 

• Incidir en el I+D cultural/ 
lingüístic. 05-06 

• Desenvolupar el software 
lliure en euskera. 05-06 

• Afavorir el 
desenvolupa-
ment de siste-
mes de gestió    
i publicació de    
continguts          
multilingües 
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• Difusió de la 

cultura en euskera 
tant a l’exterior com 
al propi mercat 

 
• Garantir l’ús de l’euskera en 

els serveis culturals. 05-06. 
• Promoció exterior de la 

literatura en euskera. 05-06 
 
 
 
• Promocionar l’ús de la 

traducció, del doblatge i del 
subtitulat. 05-06 

 
• Transferència 

de tecnologies   
i continguts 
culturals a ter-
cers països 

 
 
• Establiment de 

quotes d’euske-
ra en televisió     
i ràdio 

• Foment dels 
creadors a l’ex-
terior 

• Programació 
cultural a la TV 
pública 

• Realitzar un segui-
ment de la cultura 
en euskera 

• Integrar les variables 
lingüístiques en els 
programes de l’ Observatori 
de la Cultura. 05-06 

 

• Potenciar l’inter-
canvi cultural amb 
la immigració 

• Desenvolupar el Pla Basc  
d’Immigració  en relació         
a l’euskera. 04-06 
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EIX ESTRATÈGIC 8: 

 

Promoure la cultura com un eix de cohesió social en el marc de la societat del 

coneixement 

 

Objectius 
general 

Línies 
d’actuació 
prioritàries 

Accions Propostes de futur 

• Fomentar la 
igualtat d’opor-
tunitats en 
l’accés a la 
cultura            
i atenuar els 
efectes de      
la cultura de    
pagament 

 
• Consciència institucional   

de la  fonografia, edició       
i  multimèdia en les ajudes. 
05-06 

• Activitats universitàries de 
promoció cultural. 04-05 

• Millorar la transmissió 
de la cultura en els 
cicles educatius. 

• Concebre la xarxa com 
un àmbit de serveis 

• Desenvolupar la xarxa 
• Avançar en el dret 

d’accés social a la 
cultura en l’EITB. 

• Limitar l’esvoranc 
digital 

 
 
• Promoure el 

pluralisme 
cultural i la 
interculturali-
tat  

• Posar en marxa el Consell 
Basc de la Comunicació 
Audiovisual. 05-06 

• Elaborar una unitat 
didàctica sobre el País 
Basc, traduïda als 
idiomes de la immigració. 
05 

• Dotar les biblioteques 
públiques de materials  
de lectura en els idiomes 
dels immigrants. 05-06 

• Mesures d’integració 
dels col·lectius d’immi-
grants en l’ús i l’accés    
a la cultura 

• Acord globals o parcials 
d’intercanvi amb altres   
cultures 

• Suport a la producció 
independent i als mit-
jans de comunicació    
locals en la normativa    
audiovisual 

 
• Implicar als 

mitjans de 
comunicació 
en la promo-
ció i difusió de 
la cultura 

• Difusió a través d’EITB de 
les creacions de les 
indústries culturals 
basques. 04-05 

• Promoció de les activitats 
culturals en l’ EITB. 04-05 

• Establir acords amb altres 
mitjans. 05-06 

• RTV generalista 
pública i privada com   
a garantia de progra-
mes de qualitat 

• Promocionar el contac-
te d’autors literaris 
amb els estudiants. 

• Establir quotes musicals
basques en la RTV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Promoure 

iniciatives 
culturals 
que millorin 
la cohesió 
social, la 
democràcia 
en l’accés. 

• Apropar la  
cultura a la 
ciutadania 

 

• Foment de 
pràctiques 
culturals acti-
ves i amateu-
risme 

• Suport a les iniciatives 
d’institucions locals  per  
fomentar la música. 05-
06. 
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• Foment dels 

lligams cultu-
rals entre els 
territoris          
d’Euskal          
Herria 

• Continuïtat dels convenis 
amb Navarra  i  Iparralde. 
04-05 

• Subministrar materials 
culturals a les euskal 
etxeak de la diàspora. 04-
05 

• Ajustar el Canal Basc          
i ETB Sat a aquestes finali-
tats. 05-06 

 
• Organització de la cul-

tura en llibres, internet   
o vídeos educatius 

• Interès en què les 
empreses culturals 
operin en àmbits més 
amplis que els pròpia-
ment territorials 

 
• Promoure el 

consum cul-
tural respon-
sable i la cap-
tació de nous 
socis 

• Organitzar programes i ac-
tivitats escolars d’introduc-
ció al patrimoni i les arts. 
06-07 

• Foment del respecte públic 
cap a les obres culturals,    
i la propietat intel·lectual 

 

• Foment de la 
cultura de 
proximitat 

• Foment de la ràdio i televi-
sió local o comarcal. 06-07

• Prioritzar la qualitat i el 
servei públic en el 
sistema radiotelevisiu 
generalista 
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EIX ESTRATÈGIC 9:  

 

Afavorir la reaparició i l’ús adaptat de les noves tecnologies i formes 

expressives per a la renovació de la creació i producció. 

 

Objectius 
generals 

Línies 
d’actuació 
prioritàries 

Accions Propostes de futur 

 
• Investigació     

i aplicació de 
les noves 
tecnologies     
i de la comuni-
cació 

• Investigació en 
continguts culturals. 
04-05 

• Projectar una línea de 
desenvolupament del 
patrimoni, arts i la 
indústria cultural. 05-
06 

• Estudis de mercat en 
cultura digital. 05 

• Aplicació i usos de 
les NTIC en funció 
de les necessitats 
socials. 

• Promoure aplicacions 
innovadores, inclosos 
nous sistemes de pro-
jecció i formes d’inte-
racció 

 
 
 
• Promocionar 

la indústria 
digital de 
continguts 
culturals 

• Designar un “centre 
gestor” que coordini 
tota la informació 
digitalitzada. 05-06 

• Creació de l’Arxiu 
Nacional Basc en 
suport digital. 05-06 

• Desenvolupament       
i actualització de les 
webs i sites de servei 
públic. 04-05 

• Política de difusió in-
ternacional d’obres  

• Estimular les comuni-
tats a la xarxa  

• Gestió eficient de la 
informació digitalitza-
da 

• Trobades de joves 
internautes 

• Elaborar un projecte 
“d’herència digital 
basca” 

• Afavorir la presència 
en projectes lingüís-
tics (UE) 

 
 
 
• Potenciar l’ús 

de les noves 
tecnologies. 

• Apostar  per       
l’especialització 
en els experi-
ments creatius  
de noves tecno-
logies 

•  Renovar 
l’equipament 
tecnològic dels 
agents i de les 
empreses cultu-
rals 

• Profunditzar en 
les aplicacions 
tecnològiques 
per desenvolu-
par l’extensió 
de l’euskera  

• Participar amb 
agents d’altres 
països en pro-
jectes de cultura 
en xarxa 

 
 
 
 
 
 

• Ajudes per a  
la digitalització
dels contin-
guts culturals, 
catàlegs i del 
patrimoni cul-
tural 

• Impulsar web de 
música de Euskal 
Herria. 05 

• Fomentar l’entrega 
d’una còpia digital en 
les subvencions per a 
l’edició cultural. 05 

• Editar les publicacions 
en format digital. 06-
07 

• Suport a videojocs    
i multimèdia educa-
tius i culturals 

• Ajudar a les PIMEs 
en el desenvolupa-
ment digital 

• Desenvolupar els 
continguts del 
patrimoni en les 
NTIC 
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• Afavorir la 
digitalització   
i creativitat 
multimèdia 
de PIMEs 
culturals 
 

 
 
 

• Disseny de polítiques 
industrials, de finança-
ment i fiscals per a la 
digitalització de les 
PIMEs culturals. 06-
07 
 

 

 
 
 
• Ampliar el ser-

vei universal   
a les noves     
telecomunica-
cions i del 
servei públic 
en nous 
continguts 

• Mantenir espais 
públics en les noves 
xarxes com la TDT     
o internet. 06-07 

• Ajudes per a una 
política de copyleft . 
04-06 

• Ús del software lliure 
a les institucions. 06-
07 

• Ajudes per a l’adapta-
ció a les noves tecno-
logies de les bibliote-
ques 

• Difondre a internet 
una guia sobre el 
patrimoni industrial 
basc. 06-07 

• Fomentar la llibertat 
d’elecció del consu-
midor 

• Regulació o vigilàn-
cia del must carry en 
les xarxes 

• Separació dels 
gestors de la xarxa    
i dels continguts 

• Fomentar la creativi-
tat en formats i mit-
jans electrònics  

• Garantir un servei 
universal en les 
noves xarxes             
i continguts 

• Política de servei 
públic de l’EITB 

 
 
 

• Potenciar la 
transversalitat 
dels llenguat-
ges, formes   
expressives, 
processos pro-
ductius, produc-
tes, idiomes, 
mercats i mar-
ques 

 

• Potenciar la 
transversalitat 
de subsiste-
mes, llenguat-
ges, formes, 
productes        
i marques 

• Política de cooperació  
i assumpció de reptes 
en projectes conjunts. 
06-07 

• País Basc com a re-
ferent de projectes  
culturals 

• Lligams de comunica-
ció entre els autors en 
les dues llengües ofi-
cials 

• Fomentar la col·labo-
ració entre empreses  
i sectors  

 



 

36 

EIX ESTRATÈGIC 10: 

 

 Projectar la cultura basca a nivell internacional. 

 

Objectius generals Línies d’actuació 
prioritàries 

Accions Propostes de 
futur 

 
• Establir les mesu-

res necessàries  
per a difondre les 
propostes culturals 
del País Basc en 
l’àmbit europeu       
i internacional 

 

 
• Fomentar la presen-

tació del patrimoni  
cultural basc i els   
intercanvis en l’àm- 
bit europeu i interna-
cional. 05-06 

 

 
• Establir ajudes a 

l’exportació i a la 
projecció exterior 
dels productes 
culturals bascos 

 
• Donar suport a les 

gires exteriors de 
les formacions 
musicals basques. 
05-06 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Internacionalitzar la 

creació i el mercat 
cultural. 

• Identificar els nín-
xols de la cultura       
basca a nivell inter-
nacional, conjugant   
l’ especialització        
i la complementarie-
tat 

• Crear les estructu-
res bàsiques que 
possibilitin aquesta 
internacionalització
. 

 
 

 
• Promoure o crear 

les entitats o  xar-
xes necessàries     
per a la internacio-
nalització de la cul-
tura basca 

 
• Dissenyar i posar 

en marxa un òrgan 
dinamitzador que 
fomenti la vessant 
internacional de la 
cultura basca. 05-
06 

 
Construir un consorci 
d’exportació dirigit a la 
distribució i exportació 
de programes, format 
i pel·lícules. 06-07 

 
 
 
 
 
• Desenvolupar, 

eventualment, 
una línea de 
consorci 
d’exportació en 
els diferents      
àmbits culturals
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6. FITXA TÈCNICA 

 

- Títol Original: Kulturaren Euskal Plana – Plan Vasco de Cultura 

- Autors: Departament de Cultura del Govern Basc. La dinamització i redacció 
del Pla Basc de Cultura va correspondre al Consell Basc de la Cultura. 

- Idioma del text original: Edició bilingüe en castellà i euskera. 

- Editorial: Servei Central de Publicacions del Govern Basc. Donostia, 1 - 01010  
Gasteiz  

- Índex i extensió 

 Primer capítol:  Marc cultural i conceptual – 13 pàgines 

Reflexió introductòria que defineix els conceptes, el context d’actuació i els seus 
límits. 

 Segon capítol: El sistema cultural de la CAB vista pels Agents – 22 pàgines 

Realitza un diagnòstic participat sobre la cultura basca i les seves tres grans 
àrees. 

  Tercer capítol: El PBC fins el 2007 amb indicacions fins el 2015 – 34 pàgines 

Descriu el Pla partint dels seus fonaments, indica la organització i enumera 
l’execució  

 Quart capítol: Dispositius pel seguiment i avaluació permanent del Pla – 3   
pàgines 

Senyala de manera molt breu els dispositius de seguiment i avaluació del Pla. 

 Cinquè capítol: Una Metodologia novedosa i participativa – 5 pàgines 

Descriu la metodologia seguida per l’elaboració del Pla.  

- Lectura recomanada: Es recomana la lectura del 2on capítol, el dedicat  
a elaborar un diagnòstic de la cultura a la Comunitat Autònoma Basca, detallat 
sector per sector. 

- Web: http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-5773/eu/contenidos/informacion/plan_vasco_ 
cultura/eu_6571/adjuntos/plan_vasco_cultura_c.pdf 

 
 


