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Olot
La Garrotxa té l'cncant de les tardors daurades i les primaveres oloroses i també e! de viure
del mite de la seva tradició cultural. Parlar d'Olot i no parlar de la tradició pictórica de
l'escüla oíütina, de la vicalicat cultural u de la «marxa» que hi ha a la cíutac és impensable,
sobrerot perqué és una de les bases del miratge que hem creat: el de ciutat abocada a la
cultura. La realitat pero, no és ben bé així.
Com la majoria d'ajuntaments, amb l'arribada de la democracia, ractivitat cultural fuu
un deis factors importants per a la normalitiació de la vida ciutadana: es recuperen les festes
al carrer, ais barris neixen i creixen associacions i encitats que, amb panes i empenta,
generen activicac arreu de la ciutat.
Es va configurant el mapa d'equipaments culturáis, el Museu, el Teatre, la Biblioteca,
r Arxiu... que si bé ja existien es repensen i s'arrengen.
L'acrivitat i l'empenta, pero, nu avancen de costar aiiib la planificació i durant bastants
anys els responsables de l'Área de Cultura argumenten la manca de projecte polític amb alio
tan demagógic de Ja millor política ciíitiíríií és no teñir política cultural.
Per aquesta mateixa rao no es creu important l'existéncia de cap figura professional que
treballi a TArea de Cultura. Pe! que fa a l'Arxiu i el Museu, sí que en regularitiar-se
institucionalment i legislativament es gestionen de forma professional. Al Museu Comarcal de
la Garrotxa lii ha un director des de! 1981, malgrat que nos'inaugura formalment fins al 1987,
el mateix any que s'obre l'Arxiu Historie Comarca! d'Olot i es regularitza la situació del seu
director, Peí que fa al Teatre Principal, el 1980 es crea una Fundació Pública Municipal, un
organisme autonom per recuperar l'edifici i la seva gestió, la qual estava en mans d'empresaris
privats. 1 val a dir que no fou una iniciativa de l'Ajuntamcnt sino d'un grup de ciutadans
vinculats al món del Teatre. La Fundació va fent el seu camí, amh una gestió mes voluntariosa
que professional, amb etapes que disposa d'un técnic que se sol anomenar coordinador cultural í
que a mes de la gestió del Teatre ha d'assumir altres tasques de l'Área de Cultura.
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No és fins al 1996, amb el nou equip de govern (pero del mateix partir que sempre,
CiU) que es replantegen unes quanres árees i la seva gestió. D'aquesta manera, neix
l'ínstitut Municipal de Promoció de la Ciutat, que aglutina les árees de Fires i Comer^,
Turisme, Dinamilzació Económica, Parricipació Ciutadana i Cultura.
D'entrada, sobta un Organisme Autonom tan divers, pero conjuntar aqüestes árees
respon a la voluntat d'integrar tots els ámbits que incideixen en la promoció de la ciutat
tant pensant enfora com entre els mateixos ciutadans.
Tots els técnics de les diferents árees, junrament amb els tres regidors de l'IMPC ens
posem a treballar en l'elaboració del Pía Director de l'organisme, un excrcici sense gaires
precedents en el si de l'Ajuntament pero que esperem que en creí.
El Pía es desenvolupa a partir de 4 idees for^a: considerar l'ámbit local d'una manera
integrada, com a espai catalit-ador i de dinamització de recursos i de població, operar al
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servei d'una política local de suport i promoció
d'iniciatives i incoq^orar la cultura de l'avalunció i la
qualitat en la gestiú.
Pe! que fa a les árees de Cultura i Participacio
ciutadana, els objectius basics son:
"^^ potenciar i consolidar
- els equipaments culturáis de la ciutat {Teatre,
Museu, Biblioteca i Arxiu)
- els projectes de ciucac (la Festa Major, la
Mostra de Pessebres, etc.)
- les singularitats propies de la cuiEiit
farándula, el patrimoni...)
'^ facilitar i potenciar el trebal! els projectes
d'entitats, assocíacions i grups creatius
* intercomunicar; convidar fots els sectors de la
vida ciutadana a participar accivament en la
construcció del seu futur.
Operativament, cada equipament o servei de
l'Area de Cultura i Participacio Ciutadana ba
dissenyat els seus programes, els seus projectes i també
els sistemes d'avaluació per a cadascun d'ells.
A nivell generic, bi ba també el programa d'elaboració del Mapa Cultural d'Oloc, una
eina que considerem básica per tal de teñir un miilor coneixement del territori així com per
a poder optiinitzar els recursos disponibles i millorar les xarxes d'interrelació entre els
diferenrs agents.
Les propostes que es puguin generar a partir de les mancances o oportunitats reflectides
en el Mapa poden esdevenir un bon contráete per a treballar en consens per part de tüts els
agents culturáis de la ciutat i encarar el futur d'una manera creativa.
A nivell professionai, l'estructura de l'IMPC ba ajudat a consolidar un bon equip tecnic
de gesció cultural municipal, ba propiciat mes interrelació entre els diferents equipaments i
la gestació de projectes comuns i interdisciplinars.
Tena Busquéis i Costa
gestora cultural de l'Ajuntament d'Olot

Figueres
La gestió cultural té una profunda relació amb la política cultural, una relacio que es pot
qualificar de dependencia directa; la necessitat d'aplicar métodes de gestió professionai en
materia de cultura ba tardar molt a arribar a les nostres contrades. Diuen els nostres
professors -els de gestió cultural- que la nostra tasca és sempre opinable, pero jo no em
pensava que era opinable per part de tanta gent i que a mes a mes era possihle trobar
opinions tan contradictories i tan inversembtants en un ámbit tan aparenrment tranquil,
respeccuós, educat i colerant com és l'activisme cultural.
Valgui aquesta premissa per a desenvolupar en dos apartats i un epíleg la visió, sempre
suhjectiva i dubtosa d'un gestor cultural de la ciutat.
Associacionisme cultural
Un deis canvis mes apreciats en la gestió cultural figuerenca és l'evolució de la relació
entre l'ajuntament i les entitats de la ciutat. En els primers anys de democracia bi bavia una
important confusió entre el rol que bavia de jugar l'ámbit polític i el rol de l'ámbit
associatiu, suposo que per manca de cultura democrática es va intentar convertir a les
administracions en les grans Hoques que covessin totes les iniciatives, els anys han anat
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turnant les iniciatives í el sen tiesenvolupament ais seus vericables llocs d'origcn. Les
associacions i enritats teñen un paper únic en el foment de la cultura, amh el máxim suporr
Je les ínstitucions, pero des de la mes absoluta independencia i sense influencies ncgativcs
deis criteris polítícs que desvirtúen els objectius fináis: la difusió i promució de la cukuta.
El rol de la societat civil figuerenca ha estat i es extraordinari en el camp de la cultura:
podem parlar de mes de quaranta entitats culturáis a la ciutat, unes amb gran accivitat i
d'altres amb activitat mes reduída, pero totes en funcionament. I la gestíó?, dones és qui
s'encarrega de donar el suport técnic, logístic i economic a aqüestes entitats, i algunes
vegades l'anomenat suport mora!, tan nccessari en els nostres dies. El suport economic a les
entitats representa una de les parts del Íleo del pressupost de cultura de l'ajuntament, i el rol
del gestor es manifesta en la recerca deis camins mes rapids i sen:ills per coMaborar amb les
entitats: convenis, acords de coMaboració, convocatories obertes de subvencions, i albora
tacilitant el desenvolupament de les activitats coordinanc l'accés ais equipaments.
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La relació entre els gestors culturáis i els responsables de les associacions culturáis
també está plena de dificultats derivades deis conflictes entre professionals que moltes
vegades no disposem ni de temps ni de pteparació suficient i els equivocadament
-aficionats» que moltes vegades teñen mes experiencia i mes coneixements especffics de
l'ambit cultural en el qual actúen.
Una vegada assumit aquest principi ja no tenim conflictes de competéncies: si les
entitats culturáis teñen un ámbit de treball, la Regidoría de Cultura de l'ajuntament es pot
dedicat a cobrir els ambits que han qucdat declarats deserts pcls mocius que siguí: poca
atracció, dificultats derivades deis costos excessius, manca de recursos, etc.
Els equipaments culturáis haguts Í per haver
Analitzar la realitat de la cultura figuerenca els anys anteriors a l'arribada de la
democracia municipal fa valorar prou els resukats obtinguts en aquest capítol, potset el de
mes amplia magnitud si es fa referencia ais pressupostos municipals destináis a cultura.
A partir de la segona legislatura municipal comeni^a a apiicat-se una política
d'adquisicions, rehabilitacions i remodelacions de diferents eL[uipaments culturáis (i d'akres)
que tot aprofitant els anys de bonanga porten l'Ajuntament a dotar la ciutat d'un seguit
d'equipaments importants:
* Arxiu Historie Comarcal (cessió d'un edifici patrimonial a !a Generalitat)
* Sala Municipal d'Exposícions de l'antic escorxador
* Musen de l'Emporda (consolidado i ampliació de l'ediíici)
* Teatre Municipal el Jatdí (adquisició i remodelació)
* Museu del Joguet (adquisició de l'edifici i tehabilitació)
Amb la coMabotació de les diferents
,^
administracions (Diputació de Girona i Departament
^
de Cultura de la Genetalitat) s'han aconseguit i
s'aconseguitan uns bons equipaments culturáis. Petó
•
"^
una vegada construíts cal assegutar-ne el
funcionament dotant-los de tecursos humans i
economics, aspecte que la maleída crisi (no recordó
exactament quin any va comentar pero sí que puc
confirmar que no s'ha acabar) no ha permés
d'aconseguir del tot.

El Mitscii
de l'Empordií
de Finieres.

La gestió cultural a l'Ajuntament de Figueres
El sistema de gestió seguit fins ara per
TAjuntament de Figueres en materia de cultura ha
estat l'eufemísticament anomenat «sistema de gestió
directa municipal», que traduít vol dit que la
burocracia té el seu pes (básicament per la quantitat
de paper utilitzat, i tots els que parlem d'atxius de tant
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en t;int sabem el que pesa el paper). El paper del gestor cukiiral municipal té entre els seus
punts mes interessants el de compaginar les soMícituds i demandes deis creadors (moltes
vegades caótiques) amb el Cramit administratiu percinent (sempre llarg, lene, esqucrp;
voluptuosament variable i moltes vegades mes caotic que qualsevol proposca artística, pet
postmoderna que sembli). Aquí és on cal destacar el mérit deis diferents equips Je gcstió
cuitutal que han passac per l'Ajuntament de Figueres: aconseguir que els projcctes, per petits
que fossin, es fessin malgtat les innombrables dificultats derivades de no ajustar-se al tramit
administratiu corresponent.

i

Epíleg
El tema es pot analitzar mes acuradament cercant xifres, daJes, estadístiques, resums
anuals, memories valorades i sense valorar, etc., pero aixó porta molta feina i el coMapse per
a manca de recursos personáis de i'equip de fjestió cultural de rAjuncament de Figueres no
m'ha permés aquesta feixuga casca. Potser l'articie Kauria guanyat en profunditat i rigor, pero
també hauria perdut la frescor de la improvisació de darrera hora que acompanya -sembla
que de per vida- els gestors culturáis.
Pep Torner i Male
gestor cultural iiiLinicipal de Fi<íueres

Palamós

La Gorga
de Palamós.
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La vida cultural a Palamós fins abans de la Guerra Civil girava entorn de les societats
recreatives. Aqüestes societats naixien marcades per inquietuds diverses: confessionals,
intel-lectuals, empresarial o senzíllament recreatives tot aplegant els nostres avantpassats en
el que podríem dir que eren els espais de socialitiació de l'época. Les societats, que eren
petits pero veritables ateneus, organitzaven conferencies, concerts, representacions teacrals,
bails de saló, sardanes, jocs de taula, exposicions, concursos, recaptaven fons per a causes
sohdaries, algunes tenien orquestra propia i totes s'enorgullicn de les seves biblioteques.
D'entre toces les societats que es constituíren, en destacaren quatre per la seva
continuícat i peí seu abast: el «Centre República Federal» (1893), compromés políticament;
el casino «La Unión» o -deis Senyors» (1855), considerar neutral; el «Centro económico»
o «La Gorga» (1887), popular, i «El puerto» (1903), merament recreaciu.
La inseguretat política deis anys 20 i en particular la Dictadura de Primo de Rivera,
d'una banda; i la influencia de la moda americana que promovía les tertulies a Taire Iliure, i
finalment la Guerra Civil acabaren amb aqüestes societats i per tant amb la vida cultural de
Palamós.
L'any 54 les institucions prenien les rendes. El Ministerio de Educación va confeccionar
un Reglamento per a «coordinar les activitats estatals i municipals en materia d'arxius,
biblioteques i museus on s'havien de poder integrar les entitats pi'ibliques i privades que
volguessin portar a terme aquests afers». A Palamós l'Ajuntament va comprar
el pis de dalt de «la Gorga», l'únic edifici que havia sobreviscuc, per a
convertir-lo en «Casa de Cultura'-.
S'havia produít un trencament del teixit associatiu que no es comeni^a a
recuperar fins ais anys 70. Entre els 70 i els 80 malgrat la manca
d'infraestructures els canvJs polítics incentivaren un renaixemenr en les
manifestacions de la nostra cultura fruit deis anys de repressíó. La Casa de
Cultura funciona a pie rendimcnt fins al 1986 que es va haver de tancar per
mesures de seguretat.
Amb els primers ajuntaments democrácics es comenta a plantejar la
cultura com un servei. Aquest plantejament a Palamós no es féu fins al final
deis anys 80; és per tant relativament recent per a nosaltres. Arran d'aquest
plantejament, inicialment mes intuítiu que técnic, en sorgí l'estructura de
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Tarea de Cultura actual. Els ámbits d'actuació a
incidir, ateses les circumstáncies, eren tots.
Es comenta peí que hom va entendre en el
seu moment prioritari. Així el 1984, en conveni
amh la Direcciú General de Pülícica Lingüística déla Generalitat, es crea el Ser\'ei de Normal i tzació
Lingüística i es contracta un corrector
dinamitzadur de la llengua catalana. Des d'aquest
servei, que inicialment s'havia de dedicar a
corregir i traduir la docLimentaciú administrativa, i
a formar i assessorar el personal de l'adminístració,
es va forjar la figura del dinamitzador cultural de
LAjuntament. Pero no fou fins al 1992 que, en
crear-se el Consorci per a la Normalitzaciú
Lingüística, es dissociaren les dues tasques.
El 1988 es municipalitzá el museu local, es va
dotar de personal per inventariar i documentar el
fons museístic i s'encatrega al seu responsable,
Miquel Martí, l'elahoració del projecte museologic
que l'havía de convertit en el Museu de la Pesca de la Costa Brava. El 1992 el inuseu es
trasllada de la seva seu a la pla^a del Fom a Can Montaner. S'havia adequat una ñau adossada
a la casa per a sala polivalent i hi havia el projecte de remodelar tot l'edifici per a convertir-lu
en seu del Museu. La ñau va romandre oberta al púhlic, viva I activa, fins al 1994 que es va
haver de tancar per prosseguir les obres que encara avui no s'han acabat. Malgrat tot, el Museu
no ha cessat la seva activitat, visites pedagogiques guiades, conferencies, trehall de recerca i
documentació del patrimoni maritimopesquer, la recuperació de patrimoni, la resfauració,..

L'Arxiu Miinícípal
de Paí¿i7iiós,

També el 1988 es planteja la protecció i la regularitiació del patrimoni docimiental
municipal: el fons historie va ser traslladat, amb carácter provisional, fins que l'Ajuntament
trobés la ubicació adequada, a l'Arxiu Historie Comarcal de la Bisbal, i el 1990 es crea un
diposit per a Parxiu administratiu dins les mateixes dependencíes de l'Ajuntament. La
manca d'un espai propi per a aquest servei en dificulta el desenvolupament.
La Biblioteca fou deis últims espais de l'edifici de l'antiga Casa de Cultura que tanca les
seves portes, aixo era l'any 1988, mercés al conveni de cooperació enttc Gcnenilitat, Diputació
i Ajuntament. El 1991 s'inaugura la nova Biblioteca Lluís Barceló Bou, Accualment amb un
fons de 12.386 ítems, entre Ilibres, vídeos i CD, i 2.200 socis, funciona a pie rendiment.
El 1986, en tancar la Casa de Cultura per mesures de seguretat, s'encatrega un projecte
de remodelació de l'edifici. Una remodelació que deixa l'edifici en condícions de tornar-lo a
posar en funcitmament al final de 1995 i un buit de quasi deu anys sense un escenari estable.
Ara que hom ha acabat les obres de remodelació de l'espai físic i que tenim un teatre
auditori i una sala polivalent per a exposicions, conferencies, presentacions, assembíees... el
repte és reconstruir la dinámica sociocultural del centre convertint-lo en un centre per a
tots els públics, una plataforma de trehall per a les entitats palamosines.
Treballeiii per recuperar el teatre escolar, el teatre infantil, el teatre per a adults, els
concerts, les audicions, els festivals de final de curs, les exhibicions de dansa...
Per a la confecció de la programació comptem amb les associacions que en conveni
treballen amb l'área de Cultura. L'Ajuntament finan^a part de les activitats, aporta els
recursos humans, s'ocupa del manteniment i de la neteja del centre.
Els equipaments i ser\'eis esmentats stín els que entenem per propis de l'área de Cultura.
Al capdavanr de cada equipamcnt hi ha un responsable que s'ocupa de la gestió,
coordinació, dinamització, programació... No ta gaire teiiips també hauríem hagut de parlar
de la dinamització de l'Escola Municipal d'Adults, del Punt d'lnformació Juvenil,., que
s'integraven a Parea de Cultura. Pero, amb mes o menys dificultats, a poc a poc es van
perfilant els difetents servéis i es \'an professionalitzant els seus responsables, i així la gestió
cultural va prenent forma i es va consolidant.
Rosa Ribot Moriscot
gestora cultural de rAjuncamcnt de Palamós
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Un dia. anava en cotxe escoltant la radio, vaig sentir una entrevista que feien a un sudamericá (no recardo el país). Aixo no tindria cap relleváncia, si no fos per una de les moltes
preguntes que li van fer:
- Qué fas a Catalunya?
- Estic fent un Master en Gestió Cultural a la Uníversicat de Barcelona.
Vaig frenar bruscament i, després de sentir quatre improperis provinents del conductor
del cotxe que em seguia, vaig pujar el voluui de la radio. L'individu en qüestió havia víngut
de l'Américií del Sud, expressament, per especialitzar-se en una feina que anomcnava
"Gestió Cultural».
Va ser com un flotador que se li tlanqia a un náufrag moments abans d'ofegar-se. Era
l'any 94 i jo patia una crisi d'identificació amb una feina que e.stava fent des de feia ben bé
quinze anys.
Realment em plantejava de buscar algún altre canní professional lluny de qualsevol
tema relacionar amb tasques de «Cultiira».
La mateixa setmana coincideixo en una xerrada amb el Doctor Martinel! (conegut en
el greiui) a qui pregunto per un «tal» Master d'una "tal» Gestió Cultural i, ves per on,
resulta que ell n'era el cap d'estudis.
- Impressionant!
Jo, a punt de llengar la tovallola, treballant com a «Dinamitzador Cultural» (aixi em
van cíintractar), I no trohant un camí, que tenia tan a prop, per donar alguna respo.sta
coberent al meu pare quan aquest em preguntava:
- Juan, cuando mis amigos me pregunten de qué trabajas ¿qué tengo que contestar,.. ?
No cal dir que \'aig fer el curs i aixd ha fet que trobi resposres i que encara em continuí
formant en el CERC (Centre d'Estudis i Recursos Culturáis) de Barcelona, paradís per ais
Gestors Culturáis (denominació que a partir de llavors vaig adoptar com a nominativa de la
meva feina).
L'any 92 recordó que, després de superar unes oposicions, estava davant de! secretari de
l'Ajuntament de Vidreres que em va entregar un llistat amb mes de vinf encicats i em va
comentar;
- M'han dit que et doni aixó i ja pots comentar.
- On m'assec? -vaig dir-li.
- Ah!, necessites una taula?
- Home, no és urgent, pero si mes no podré posar-hi aquest llistat -vaig concloure.
No cal dir que va ser dur i angoixant enfrontar-me amb el repte de guanyar-me el
respecte de tot un poblé envers la meva figura (poca gent entenia que feia l'Ajuntament
contractant-me). Maig de dir que l'obstinació d'un sector de la població va fer que es
convoques la pla^a i va donar-me el suport que ha fet
possible tot el que actualment es fa i que l'Area de
Cultura, amb un Gestor Cultural al capdavant, sigui
indispensable dins l'organigrama municipal.
Tres van ser les premisses que vaig adoptar:
- Respectar totes les Entitats i la seva feina i
tradició (Bella dansa, Casino la Unió, CE Vidreres,
Sporting caulés. Club Olímpic, Chib Ciclista,
APAS,etc.).
- Considerar Toferta privada del poblé (gimnás,
académies, etc.).
- Abordar des de l'Area de Cultura tots e!s
aspectes que quedessin fora deis dos ámbíts anteriors.
El pía de treball va comentar peí sector infantil
fins a arribar a connectar amb tots els sectors de la
població. Després de tres anys, i ja amb im any de
formació (recordeu el tema de la radio), s'ha
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El CcniTL' Cnhnral
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consolidiU una proposta que é.s el que dct'ineix actuaiment l'Área Je Culturíi Je
l'Ajunrament Je ViJreres, amb els següents camps ¿'actuado:
Fürniíicíü permanem: XerraJes a la llar Je juhilats, jurnaLles Je prima\-cra per a
eJucadors, eJucació en el lleure i formació per a Jones.
Joventuf. ConsoliJació J'un Piinr J'lnformaciñ Juvenil, associacionisme, raJio jove i
objecció Je consciencia.
Aris esceniqíics: Taller Je maiíia, teatre infantil i juvenil, inosCra comarcal, espai Je
dansa i expressió, i programació teatral.
Lleure: Casal J'bivcrn, camp de treball, estade.s de niLUica, ruta d'aventura i projectes

J'estiu.
Arts ¡}¡astiques: Iniciació a les Belles Arts, aula Je tapís, pintura a Poli, ikebana, bonsai i
curs de fotof^rafia.
Música: Coral infantil, guitarra d'animació, percussió. Escola Je Música Municipal
(iniciació, llenguatge musical, piano, guitarra eléctrica i classica, saxo, travessera, gralla,
secció de classic i moJern).
F/res, jestes i difusió: Titelles i actuacinns a les escoles, arxiu (base Je dades: teatre, rock,
jazz, ball, etc.), suport a les entifats, mostra de tapissos i pintures. programació de música,
teatre i dansa, i exposicions (.liverses.
Píurimom: Projecte de rebabiliració del castell Je Sant Iscle.
Com a cíjuípamenis, la gestJó d'un Centre Cultural {pis cedit per Caixa de Girona) i un
despatx (Área de Cultura) a l'Ajuntamcnt, ajuJats peí Casal ViJrerenc (antic cinema del poblé).
A partir J'aquesta tasca, ja consoliJada, s'esta ehiborant el que sera el Projecte Marc per
a la seva aprovació definitiva, amb una perspectiva de futur ambiciosa tant peí que fa a
contingLit (Escola d'Adults, aula de Belles Arts, Patronat de Cultura, ButUetí, etc.), com a
equipanients (Centre Cultural pctlivalent).
Súc contundent en afirmar que el flotador que em va proporcionar el contacte amb una
formació i altres ctimpanys ha fet possible que Joti Je contingut i cobcrencia la meva feina i
que em cregui el que t'súc tent, com a opció tle vida proíessional i personal.
El gestor cultural és important, és necessari, és una professió, ja sigui en ráiiibit privar o
institucional, és una figura a consiJerar, cada vegada mes.
Per la part que em coca, repto ti>fs els ajuntaments que no bo bagin fet a ceñir la visió
de futur que ha tingut el Je Vidreres per abordar el tema de la seva Área de Cultura. No
s'han de ceñir mes Je Jeu mil babicants per aixó, ViJreres només en té quatre mil.
Ju:m Castillo Salinas
gestor cultural de TAjunrament Je Vidreres
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