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1. Objectius

L’objectiu d’aquest text és presentar el Compendi de Po-
lítiques i Tendències Culturals a Europa (http://www.cultu-
ralpolicies.net/), una metodologia per a l’anàlisi de les
polítiques culturals, promoguda, des de l’any 1998, pel
Comitè de Direcció del Consell d’Europa en associació
amb l’European Institute for Comparative Cultural Re-
search (ERICarts).

El Compendi és un sistema d’informació transnacional en
línia de dades i tendències bàsiques sobre les polítiques
culturals a Europa. El seu format electrònic permet l’ac-
tualització anual de la informació, així com l’accessibilitat.
Per fer-lo, el Compendi compta amb la col·laboració d’in-
vestigadors independents en polítiques culturals, ONG i
governs dels diferents països que en formen part.

En aquests més de deu anys de trajectòria del Compendi
els informes de política cultural han estat una excel·lent eina
de consulta i de coneixement de les polítiques culturals dels
països europeus. Destinat a una àmplia audiència, des de
polítics i gestors a institucions artístiques, investigadors,
periodistes i estudiants, la informació i les dades subminis-
trades en línia ajuden en els processos de presa de deci-
sions, serveixen per al desenvolupament de recerques i
anàlisis comparatives i difonen casos de bones pràctiques
(com per exemple, en l’àrea del diàleg intercultural).

En l’actualitat, 41 països europeus formen part del Com-
pendi . L’elevat interès del Compendi rau en el fet que pro-
porciona una metodologia que facilita l’anàlisi comparativa
de les polítiques culturals de diferents països.

En els propers apartats es presenten, en primer lloc, la me-
todologia proposada per ERICarts, a la qual s’ajusten tots
els informes de política cultural continguts en el Compendi,
i en segon lloc, els nous desenvolupaments d’abast te-
màtic i territorial del Compendi.

2. Metodologia per als informes de política
cultural

La metodologia del Compendi proposada per ERICarts no
s’ha mantingut estàtica al llarg del temps, sinó que ha anat
variant en funció dels canvis que s’han anat produint en
les polítiques culturals internacionals. En aquest sentit, els
continguts dels informes de política cultural nacional, a
més de contemplar les qüestions prioritàries per al Consell
d’Europa, han anat incloent amb el temps els principis es-
tablerts a la Cimera de Varsòvia de Caps d’Estat (2005) i
la Declaració de Bakú (desembre 2008): la diversitat cul-
tural, el diàleg intercultural i la cohesió social.

En l’actualitat, els continguts del Compendi també inclo-
uen referències a l’emergent CultureWatchEurope—que
té funció d’observatori de la política cultural del Consell
d’Europa—mitjançant la generació i revisió dels estàn-
dards polítics en aquelles esferes d’interès per als governs
i la societat.

Els informes de política cultural nacional, continguts en el
Compendi, es redacten i s’actualitzen anualment per ex-
perts independents en política cultural, en comunicació
amb els respectius ministeris. Aquests informes s’elaboren
a partir de l’exploració i l’anàlisi de fonts oficials i no ofi-
cials sobre polítiques culturals. Des de documents i infor-
mes governamentals, normativa legal, programes de
cooperació a publicacions acadèmiques, fonts estadísti-
ques o articles apareguts a la premsa, entre d’altres. Cal,
però, que la informació provingui de més d’una font i in-
clogui, a més dels objectius específics aplicables a una
política sectorial concreta, informació sobre la implantació
i els efectes de la política, sempre que sigui possible.
A més de presentar les polítiques oficials dels governs, els
informes fan referència als debats actuals entre agents pú-
blics, privats i societat civil (artistes, productors culturals,
associacions i xarxes culturals, gestors, etc.). L’idioma dels
informes és l’anglès, tot i que en alguns casos, a iniciativa
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dels autors i dels governs, hi pot haver també versions en
els idiomes locals.

Pel que fa als continguts concrets, el Compendi aborda 80
temes relacionats amb la política cultural del país, que s’or-
ganitzen en 9 capítols (vegeu la Taula 1). En el capítol 1, ti-
tulat Perspectiva històrica de la cultura: polítiques culturals
i instruments, es descriuen les fites més importants de les
polítiques culturals dels darrers cinquanta anys.

En el capítol 2, que du per tí tol Competència, presa de de-
cisions i administració, es descriu l’organització de la polí-
tica cultural i el sistema cultural, és a dir, el paper que
desenvolupen els principals agents de la política cultural
(ministeris, Parlament, consells de les arts, fons o funda-
cions culturals, etc.), les relacions de cooperació entre di-
ferents ministeris i nivells de govern, així com la cooperació
cultural internacional. En aquest darrer apartat, a més de
descriure els desenvolupaments històrics més rellevants,
les principals estructures institucionals i estratègies bi i mul-
tilaterals dels darrers cinc anys, es presenten els principals
actors (diferents nivells de govern, instituts i agències cul-
turals, etc.) i instruments (tractats de cooperació, acords
de coproducció, etc.) en les relacions culturals internacio-
nals, així com la participació del país en els principals pro-
grames de cooperació multilateral (Consell d’Europa,
UNESCO, Unió Europea o altres xarxes o organismes in-
ternacionals), les iniciatives més destacades en l’àmbit de
la cooperació professional directa (ONG, associacions i xar-
xes professionals, institucions culturals, etc.) o els progra-
mes més rellevants de suport al diàleg intercultural.

El capítol 3 se centra en els Objectius i principis generals de
la política cultural. A més de descriure els principals elements
configuradors de la política cultural del país (model interven-
cionista, descentralitzat, de gestió a distància, etc.) i els can-
vis produïts en els darrers anys, així com una definició del
terme “cultura”, s’inclouen també els principals objectius de
la política cultural del país i la seva relació amb principis com
ara la promoció de la identitat i la diversitat cultural, el suport
a la creativitat o la participació en la vida cultural.

Els Temes actuals de debat i les tendències de la política cul-
tural s’inclouen en el capítol 4. Aquests giren al voltant de di-
ferents àmbits com ara les minories i comunitats culturals, els
debats lingüístics, els actors, estratègies i programes relacio-
nats amb el diàleg intercultural, la cohesió social, el pluralisme
en els mitjans de comunicació, els programes de foment a
les indústries culturals, l’ocupació en el sector cultural, les
noves tecnologies, els debats i polítiques en l’àmbit patrimo-
nial i la igualtat de gènere en les polítiques culturals.

En el capítol 5 s’ofereix una descripció general de les Prin-
cipals provisions legals en l’àmbit de la cultura. En una pri-
mera part s’inclouen normatives d’abast general, però amb
un important impacte a la cultura, com ara els articles de la
Constitució relacionats amb la cultura, les regulacions sobre
la distribució de competències culturals entre els diferents
nivells de govern, el marc jurídic de la Seguretat Social, les

lleis fiscals i laborals, les regulacions en l’àmbit de la pro-
tecció dels drets d’autor i la protecció de dades o les lleis
lingüístiques. En una segona part es recullen els principals
objectius i impactes de la legislació específica sobre els di-
ferents sectors culturals, com ara les arts visuals i aplica-
des, les arts escèniques i musicals, el patrimoni cultural, la
literatura i les biblioteques, l’arquitectura i l’entorn, el sector
audiovisual, els mitjans de comunicació o la legislació dels
artistes autònoms.

El capítol 6 està dedicat al Finançament de la cultura i s’hi
descriuen les principals tendències i canvis recents en el fi-
nançament públic de la cultura. En concret, s’analitza la dis-
tribució de la despesa pública per nivells de govern (total i
per persona), així com la despesa pública desglossada per
sectors culturals.

El capítol 7, que porta per títol Institucions culturals i nous
models de col·laboració, està dedicat als canvis produïts, en
els darrers anys, en la reassignació de responsabilitats pú-
bliques, mitjançant, per exemple, la privatització i/o externa-
lització de determinats serveis, així com en les reformes de
l’estatus legal de les principals institucions culturals del país
i les col·laboracions entre aquestes i el sector privat.

El capítol 8 se centra en el Suport a la creació i la partici-
pació. En primer terme, es presenten les principals iniciati-
ves de suport directe i indirecte als artistes, a través de fons
especials, premis, subvencions, etc.; en segon terme, s’a-
nalitzen les dades sobre consum i participació cultural, així
com les principals polítiques i programes per fomentar-los;
el tercer apartat està dedicat a l’educació artística i cultural,
amb un esment especial a l’educació intercultural i, final-
ment, en el darrer apartat es fa una presentació i anàlisi de
les principals tendències i del desenvolupament de les arts
amateurs, així com dels centres cívics i cases de cultura.

Finalment, el capítol 9 inclou una llista dels documents con-
siderats fonamentals per al coneixement de la política cul-
tural del país, així com un registre d’adreces web rellevants
agrupades al voltant dels eixos temàtics següents: princi-
pals organismes de la política cultural, associacions pro-
fessionals, organitzacions sense ànim de lucre, recerca
cultural i estadístiques i portals culturals i artístics.
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1. Perspectiva històrica: polítiques i instruments culturals

2. Competència, presa de decisions i administració

2.1 Estructura organitzativa (organigrama)
2.2 Descripció general del sistema
2.3 Cooperació entre conselleries i entre nivells de govern
2.4 Cooperació cultural internacional

2.4.1 Descripció de les principals estructures i
tendències
2.4.2 Actors públics i diplomàcia cultural
2.4.3 Actors i programes europeus i internacionals
2.4.4 Cooperació professional directa
2.4.5 Diàleg i cooperació intercultural transregional
2.4.6 Altres temes rellevants

3. Objectius i principis generals de la política cultural

3.1 Principals elements del model actual de política cultural
3.2 Definició nacional de cultura
3.3 Objectius de la política cultural

4. Qüestions actuals de debat i tendències de la política cultural

4.1 Prioritats de la política cultural en els darrers cinc anys
4.2 Debats i qüestions polítiques d’actualitat

4.2.1 Minories, grups i comunitats culturals
4.2.2 Qüestions i polítiques lingüístiques
4.2.3 Diàleg intercultural: actors, estratègies, programes
4.2.4 Cohesió social i polítiques culturals
4.2.5 Pluralisme mediàtic i diversitat de continguts
4.2.6 Indústries culturals: polítiques i programes
4.2.7 Polítiques d’ocupació en el sector cultural
4.2.8 Noves tecnologies i polítiques culturals
4.2.9 Polítiques i qüestions sobre patrimoni
4.2.10 Igualtat de gènere i polítiques culturals

4.3 Altres qüestions i debats rellevants

5. Principal normativa en l’àmbit de la cultura

5.1 Normativa general
5.1.1 Constitució
5.1.2 Distribució de competències
5.1.3 Assignació de recursos públics
5.1.4 Normativa en matèria de Seguretat Social
5.1.5 Normativa fiscal
5.1.6 Normativa laboral
5.1.7 Normativa en matèria de drets d’autor
5.1.8 Normativa en matèria de protecció de dades

5.1.9 Normativa lingüística
5.2 Normativa cultural
5.3 Normativa específica per sectors culturals

5.3.1 Arts visuals
5.3.2 Arts escèniques i música
5.3.3 Patrimoni cultural
5.3.4 Literatura i biblioteques
5.3.5 Arquitectura i entorn
5.3.6 Cinema, vídeo i fotografia
5.3.7 Indústries culturals
5.3.8 Mitjans de comunicació
5.3.9 Normativa relativa a artistes autònoms
5.3.10 Altres àrees normatives

6. Finançament de la cultura

6.1 Panorama general
6.2 Despesa pública per persona en cultura
6.3 Desglossament de la despesa pública en cultura per nivells de
govern
6.4 Desglossament de la despesa pública per sectors culturals

7. Institucions culturals i nous actors

7.1 Reassignació de responsabilitats públiques
7.2 Estatus i funció de les principals institucions culturals
7.3 Nous models de col·laboració i associació amb el sector privat

8. Suport a la creació i a la participació

8.1 Suport directe i indirecte als artistes
8.1.1 Fons especials per als artistes
8.1.2 Subvencions, premis, beques
8.1.3 Suport a associacions o sindicats d’artistes professionals

8.2 Consum i participació cultural
8.2.1 Tendències i xifres
8.2.2 Polítiques i programes

8.3 Educació artística i cultural
8.3.1 Educació artística
8.3.2 Educació intercultural

8.4 Art amateur, associacions culturals i centres de proximitat
8.4.1 Art amateur
8.4.2 Cases de cultura i centres cívics

9. Fonts i enllaços

9.1 Documents fonamentals sobre política cultural
9.2 Organitzacions i portals culturals
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3. Nous desenvolupaments del projecte
Compendium

En els darrers anys el Compendi ha anat evolucionant i
oferint nous desenvolupaments temàtics, però també am-
pliant l’abast territorial present i futur del projecte. A con-
tinuació es presenten els trets més característics
d’ambdós desenvolupaments.

3.1. Desenvolupaments temàtics

El fet que el Compendi sigui un sistema d’informació en
línia facilita la presentació, el tractament i la gestió de la in-
formació. A més de la descàrrega dels informes sencers
sobre polítiques culturals nacionals de 41 països euro-
peus, la pàgina web del Compendi incorpora tot un seguit
de noves seccions.

3.1.1. Temes transversals

Amb aquesta secció es pretén destacar i integrar infor-
mació que és tractada, de manera transversal, en diferents
apartats dels informes de política cultural nacional.
Aquests temes transversals són:

• La diversitat cultural
• El diàleg intercultural
• L’estatus dels artistes
• La cooperació cultural internacional, la mobilitat i les

polítiques culturals
• L’ètica i els drets humans en els contextos (política) culturals

Es tracta de temes que han estat identificats com a prio-
ritaris tant pel Consell d’Europa, com per experts en altres
organitzacions internacionals, països participants en el
projecte i la mateixa comunitat d’investigadors.

Els principals objectius d’aquesta secció són:

• facilitar les aproximacions transversals a la reflexió, l’a-
nàlisi i el control de les polítiques culturals;

• permetre l’accés integrat a clústers d’informació espe-
cífics dins del sistema del Compendi;

• demostrar visualment les referències creuades i els en-
llaços entre diferents subcapítols del Compendi, i

• destacar les activitats existents i les més recents dins
del Compendi, com per exemple les taules comparati-
ves i de control.

En seleccionar un d’aquests temes, els usuaris són con-
duïts a una pàgina web en la qual, a més d’una breu in-
troducció (metodologia, definicions, etc.), és possible
visualitzar els enllaços als subcapítols rellevants del Com-
pendi que tracten el tema seleccionat. A més, el sistema
d’informació en línia permet crear informes integrats (com-
pilant informació de diferents països o de diferents capítols

en un sol document), així com taules comparatives i/o de
control, enllaços als recursos clau o espais de debat.

3.1.2. Control dels estàndards, desenvolupament i
tendències en la política cultural

Aquesta secció temàtica consta de tres apartats:

• En un primer apartat es revisen aspectes, com per ex-
emple, l’any de ratificació, els organismes responsa-
bles, l’existència (o no) i els resultats dels informes de
desenvolupament dels principals instruments jurídics
internacionals en l’àmbit de la cultura (com ara la Con-
venció Cultural Europea de 1954, la Carta Europea de
les Llengües Regionals i Minoritàries de 1992, la Con-
venció Europea per a la Protecció del Patrimoni Audio-
visual de 2001 o la Convenció UNESCO per a la
Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions
Culturals de 2005).

• En un segon apartat es porta a terme un control d’a-
quells països que han participat en el programa del
Consell d’Europa Cultural Policy Reviews.

• Per últim, s’inclou un apartat amb els principals des-
envolupaments normatius, així com amb els canvis
produïts en les prioritats de les polítiques culturals dels
darrers deu anys.

3.1.3. Síntesis comparatives

En aquest apartat s’inclouen tot un seguit de taules com-
paratives sobre les estructures de gestió i governança dels
països que integren elCompendi, i sobre les polítiques i me-
sures implantades al voltant de determinats aspectes.

En el primer grup de taules s’inclou informació sobre políti-
ques culturals i igualtat de gènere, actors en el diàleg inter-
cultural, principals objectius i responsables de l’educació
intercultural, tendències i organització de la cooperació cul-
tural internacional i organismes públics responsables dels
desenvolupaments de la política cultural del país.

En el segon grup es presenten exemples de polítiques i
programes en l’àmbit del diàleg intercultural, lleis i políti-
ques de suport a les minories ètniques del país, legislació
i tendències pel que fa a visites a llibreries i lectura, legis-
lació en l’àmbit de la diversitat lingüística i programació en
els mitjans de comunicació, mesures de suport al mercat
editorial, legislació i polítiques en el sector del patrocini pri-
vat, legislació en l’àmbit de la Seguretat Social i mesures
de suport als artistes autònoms, així com polítiques en
l’àmbit fiscal de suport als artistes.

3.1.4. Estadístiques culturals a Europa

Aquesta secció del sistema d’informació del Compendi
presenta un primer recull de dades estadístiques sobre
tendències de la població, participació cultural, mercats i

Metodologia | Núm. 8 | Desembre 2010

Compendi de Polítiques i Tendències Culturals a Europa 4



intercanvis culturals, ocupació i finançament públic de la
cultura. Les dades que apareixen en les taules compara-
tives procedeixen de fonts oficials tant d’àmbit nacional
com internacional.

Amb aquesta secció, el Compendi pretén ser un “camp de
proves” per a innovacions estadístiques en el camp cultural.

3.2. Desenvolupaments territorials

En els darrers anys l’abast territorial del Compendi tradi-
cionalment centrat en els “països europeus” ha estat ob-
jecte de debat. Com a resultat, s’ha concebut el programa
Compendii PLUS que, en col·laboració amb altres orga-

nitzacions, com la Fundació Europea de la Cultura o l’In-
ternational Federation of Arts Councils and Culture Agen-
cies (IFACCA), pretén ampliar el projecte del Compendi a
altres territoris.

Així, en el marc del programa Compendi PLUS, en l’ac-
tualitat hi ha 7 informes finalitzats corresponents a països
àrabs i un en procés d’elaboració (Austràlia). Però més
enllà de l’aplicació a països no europeus, el nou programa
contempla l’aplicació d’aquesta mateixa metodologia a re-
gions europees. Aquest seria el cas de Catalunya, primera
regió europea a fer un informe de la política cultural regio-
nal a partir de la metodologia establerta en el Compendi.
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