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En el mes de gener de 1997 l'Área d'Ensenyamenc i Cultura de la Diputacíó de 
Girtma va adre^ar una enquesta ais ajuntaments de les comarques gironlnes amb la 
intenciü de conéixer els recursos humans i economics que apliquen a la gestió 
cultural, anunciant la seva utilització des de la Revista de Girona en el context del 
dossier en que s'inclou aquesta contribució. El qüestíonari va ser trames ais 221 
municipis de la circumscripció, i se n 'übt ingueren 105 respostes, la qual cosa 
representa el 47,51% sobre e! tdtal. 

La consulta es feia indispensable considerant la manca de dades que reculllin 
aquest camp competencial per a la totalitat deis ajuntaments del país, ates que rúnica 
referencia disponible només preveu de manera global els pressupostos de les 
corporacions amb un cens de població superior ais 20.000 babitants(l). 

La informació aplegada permet constatar la diversitat de tractaments de resolució i 
Testrcra vinculació que es dona amb altres camps deis servéis personáis i, en 
consec]üéncia, la desfigurado económica real de bona part de les dades aportades en no 
figurar, en molts casos, suficientment segregades(2). Per aixo, Texplotació de la 
informació s'ha oricntat a dibuixar el perfil sociologic deis regidors i regidores de Cultura, 
descobrir els camps associats que s'acumulen operativamcnt a la gestió de hi Cultura en 
bona part de municipis i a identificar el context general i els recursos humans. 

El perfil sociologic deis regidors i les regidores 
Un deis apartars de la informació va vuler aplegar un conjunt de dades personáis, 

educatives i socials que permetessin fer una primera aproximació sociológica deis 
regidt)rs i regidores de Cultura. Els ítems utilitzats varen ser el sexe, l'edat, el nivell 
d'estudis, l'experiencia anterior en gestió local, el nombre de mandats en el carree i la 
rclació previa amb el món artfstic i cultural. El quadre I resumeix els resulrats 
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DADES MLATIVES (%) ALS REGIDORS/ES DE CULTURA DEIS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA 

Nivell estudis 

Experiencia anterior en gestió local ;• 

•"Nombre de mandats en el carree 

Relació prfevia amb el món artístíc i cultural 

Homcs Dones 

20/iOanys 30 45aim 45/60 oiivs +60aiw N/ 

FONTr 
Enquesta 
informativa 
de ics Arees 
de Cultura 
deis ens locáis 
de la demarcació 
de Girona. 
Diputació 
de Girona, 1997. 

Revista de Girona / núm. 186 ycner - lehivr 1998 69 



Tot i que el percentatge Je dones regidores de Cultura se sitúa per sota del 50%, 
entenem que els resultats que ens indiquen les dades (33%) son molt alts, especialment 
si els comparem amb altres árees de gestió municipal o de poder polític en general. 

Igualment, resulta significatiu l'alt percenratge de regidors/res de Cultura amh 
unes edats que els sitúen a Tinici d'una etapa de maduresa personal i consolidació 
social, en l'interval deis 30/45 anys -la generado sense épica- (60%), seguits en un 
23% per les edats compreses entre els 45/60. Resta per ais «joves» una quota del 15%. 

Peí que fa al nivell d'estudis, pot considerar-se elevat. El 35% teñen estudis 
superiors, un 49% mitjans, seguits per un 16% d 'e lementa ls . La qualificació 
académica se sitúa, dones, en una banda entre mitjana i alta. 

Els ítems relatius a rexperiéncia anterior en gestió local i el de nombre de 
mandats en el carree evidencien que les regidories de Cultura son ocupades en un alt 
percenratge per electes novells . Un 57% es troben en el seu primer mandar 
consistorial sense previa experiencia municipal. El preces iniciátic viscut s'estronca 
peí posterior pas a altres arees de govern en les successives corporacions. 

La darrera informació indica que la meitat deis regidors i regidores gaudeixen 
d'una previa vinculació amb el sector. U n 44%, pero, es responsabil iza d'una 
competencia desconeguda a la qual no s'ha apropat com a ciutadá. 

El retrat estadístic final ens reporta el perfil del regidor de Cultura com una 
persona de mitjana edat - u n ter^ son dones- amb un grau de formació micjá/superior. 
Una majoria té poca experiencia en gestió local (la majoria acaba d 'entrar a 
I'ajuntament), i quasi la meitat no ha mantingut relació amb el sector. 

Els aspectes positius (sexe, edat i formació) cal confrontar-los amb el percenratge 
del 44 -48% cor responent ais que no han t ingut una relació directa amb les 
expressions de l'art i la cultura. 

Cultura &. cía. 

La denominació oficial del carree de regidor o regidora de Cultura ha permes 
conéixer un significatiu repertori d'identificacions que, mes enlla de Tanécdota i/o les 
circumstáncies que les han conformar, evidencia l'estreta vinculació, en termes 
operatius entre la cultura i els servéis personáis: sanitat, educació, servéis socials, 
comunicació social i participació ciutadana, esports i joventut (quadre II). 

Tot i aixó, un 4 5 % deis ajuntaments mantenen la denominació estricta de 
regidor/a de Cultura, un 13% la de Cultura i Ensenyament, 4% Cultura i joventut, 
5% Cultura I Pestes, 5% Cultura i Esports i un 2% Cultura, Ensenyament i Joventut. 

Tanmateix, un 5% deis alcaldes i alcaldesses assumeixen directament els afers 
culturáis. En dos casos els responsables de Cultura gaudeixen de la condició de tinents 
d'alcalde. 

Quadre II -
DENOMINACIONS DE LES REGIDORIES EN EL CARTÍPAS DEIS CONSISTORIS DE LA PROVÍNCIA DE GíRONA (igpó) 
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Cultura, Ensenyament i Pestes 

Cultura i Lleuie 

Cultura i Esports 

Ensenyament, Cultura i Benestar Social 
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Política i/o administració cultural Notes 

Enfrontar-se a Tanalisi i interpretació de la gestió pública de la cultura no és unii 
tasca fácil per la quantitat ingent d'actors en escena. La Consticució espanyola de 
1978 estableix que la Cultura és una competencia concurrent per a tcits cls pnders 
públics(3). Així dones, tota administració pública «fa» o «pot fer» Cultura establint 
les seves propies polítiques(4)- En aquest sentit bom ba dit que la manca de política 
també és una política. 

Si bé el marc estatal í l'autonomic, per la seva estructura, capacitat normativa i 
económica, permet apropar-s'hi amb un cert rigor, el principi d'autonomia local 
desborda una visió de conjunt, i obliga a situar-sc a[ fcr singularitzat del lloc i 
discernir sobre models urbans i tendéncies territorials(5). 

L'autarquia és distintiva del (et local i si bé existeixen lloables intents de 
cooperació en xarxa, aquesta és débil i escassa mes enllá deis posicíonaments de 
defensa i r ec l amac io envers l 'Estat o la C o m u n i t a t A u t ó n o m a per via de 
rassociacionisme municipalista. 

Tanma te ix , quan parlem d 'a jun taments no es poden abastar com un toe 
bomogeni ni tan sois en relació amb l'enclavament geográfíc i/o faccio política en el 
poder. El personalisme de l'alcalde i el regidor, la seva política o '<idees» i l'ecosistema 
local esdevenen determinants. 

Sobre aixó, Norbcrt Engel, tincnt d'alcalde de Cultura d'Estrasburg, ha establert 
gráficament les situacions que es donen (quadre 111). 

Quadre lll 
RELACIONS POSSIBLES ENTRE L'ALCALDE I EL REGIDOR DE CULTURA 
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Per sort, dones, a Catalunya la provincialització no condiciona en absolut el 
desenvoiupament cultural local. Altra cosa son els tics o dosis de provincianisme, 
localisme tronat o mimetísme homogeneítzador que cada realitat pugui suportar, 
L'atomització, si es viu des de l'autisme, té els seus riscos. 

Els orígens de la realitat cultural local d'ara mateix cal cercar-los en el context 
sociopolític viscut al país amb la mort del general Franco, l 'adveniment de la 
democracia local, la recuperació de rautogovern de Catalunya i el protagonisme que 
va teñir una nova generacio, quasi sempre il-lustrada, en el relleu deis poJers formáis. 

A la darreria de la dictadura, la societat civil de signe modern i catalanista es va 
aplegar sota difercncs paraigües {l'Esgíésia hi va jugar un paper deteríiiinant), llocs de 
trobada i vivers d'iniciatives. 

El salt ais ajuntaments va portar que la nova generacio dirigent - en bona part 
universitaris i filis de la petita burgesia local- dediques una especial atenció a la 
cultura. La recuperació de la festa al carrer i del patrimoni arquitectonic local mes 
emblemátic per a ús públic van ser els casos mes paradigmátics. 

D'altres optaren per la via comuni tar ia sense compromisos de mil i táncia 
partidista. De les aliances i coMaboracions entre uns i altres - to t compartint una 
mateixa visió de la societat, la cultura i el fet local- en van sorgir iniciatives i 
projectes que ban gaudit d'un ampli consens i s'ban convertit en signes de cobesió 
social i identificació coMectiva. 

Vint anys després, pero, l'impuís del model es veu esgotat intemament per la seva 
mateixa consolidado, el cansament deis promotors, la instal-lació deis líders(6) i el 
gerencialisme(7). Portes enfora pels canvis d'escenari: el posicitmament emergent del 
tercer sistema cÍv¡litzador(8) (Nous Movimencs Socials i ONG's ) , la progressiva 
mercantilització de la cultura i el seu paper instrumental de suport a altres polítiques, 
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deslliurant-la d'atríbuts simboUcs i étics per a esdevenir oci (macdonalització), 
Timpacre de la societat de la ¡nformació, !a crisi del model de representació política i 
eis efectes de! pensament zínic(9), ctiiivivint, pero, en un marc identitari. El manifest 
del FAD (Foment de les Ares Dectiratives) d'ahril de 1997 expressa prou hé un estar 
d'opinió generaiitzat. 

Els gestors culturáis al servei de l'adminislració local 

L'enquesta referenciada documenta que 105 deis 221 ajuntaments gironins 
disposen de 154 persones que dediquen el seu treball a proveir i atendré servéis 
culturáis diversos. Des de carrees de confianza política a netcjadores passanr per una 
tipología de quadres professíonals: arxivers, gestors culturáis, -dinamitzadors», 
museolegs, bibliotecaris, admínistratius i técnics especialitzars. 

El régim JLirídic és divers (personal eventual, funcionaris, laboráis, temporals, 
parcials) també a nivell retributiu, d'enquadrament i de condicions de treball, com 
variades han escat també les vies d'accés: del promotor d'una iniciativa social que s'ha 
institucionalitzat, el titulac que es va presentar a una convocatoria pública casualment 
fins al funcionar! que, provinent d'una altra área corporativa, s'ha ubicar per raons 
diverses a Cultura. 

Els nivells de qualifícació i motivado son, dones, ben plurals. 1 son pocs els casos 
d'una preparació específica previa abans d'accedir al lloc. Uns l 'han assolit amb 
posterioritat i altres es basen encara en la práctica i la intuíció. 

Tanmaceix, no totes les corporacions han establert sistemes de formació o 
reciclatge con t inua t . El voluntar isme i la responsabil i tat personal han estat 
determinants. 

Peí que la ais quadres professíonals, els arxivers i els museolegs son els 
professíonals que primer es varen avanzar en la creació d'associacions professíonals 
que han impulsar la formació reglada de tercer cicle a nivell de master. 1 els 
bibliotecaris diplomats disposen de coMegi professional. 

D'altra banda els "dinamitzadors» i técnics municipals de Cultura configuren el 
rol del gestor cultural generalista amb una missió orientada a la coordinació i 
administració d'arees i la gestió d'equipaments polivalents (centres culturáis, civics, 
animació sociocultural, suporr a rassociacionisme...). Aquests s'han agrupar entorn 
de l'Associació de Professíonals de la Gestió Cultural de Catalunya{10). La formació 
reglada ve donada per l'oferta de postgrau i master de la UB caractcritzada per la 
presencia de participants de la Unió Europea -vía Erasmus- i llatinoamcricans. 
Aquests cursos son els mes consolidats de l'Estat al costat deis de les universirats de 
Deusto, Valencia i la Complutense de Madrid( l l ) . El reciclatge no reglar té com a 
vies el Centre d'Estudis i Recursos Cukurals de la Diputació de Barcelona, el curs de 
gestió d'organitzacions artístiques i culturáis d'ESADE o el marc d'hiterflccíó com a 
Universitat d'Estiu de Política i Gestió Culturáis. 

A Cata lunya, la recerca i consultoria aplicada en aquest camp s'atén des 
d'Interarts, Observatori Europeu de Polítiques Culturáis Urbanes i Regionals í tres 
centres mes que se sumen a l'extensa xarxa Ínternacional.{12) 

En l'exercici de la seva funció, els quadres rrohen límits en la burocracia, els graus 
de coMaboració i interés de la població usuaria, el xoc entre el bagatge formatiu, la 
realirat del lloc í la psícopatologia de Torganització en qué s'inscriuen, la polirítsació 
persistent, la manca de definició d'objectius i límits, la deontologia i en la vivencia de 
les incongruéncies deis mandats que en ocasions reben. Aquests son els punts febles 
de l'exercici professional.(13) 

La distinció de rols entre l'electe com a definidor de la política i el gestor com a 
agent execut iu d 'aques ta és la clau de vol ta que sosté el t rebal l cu l tura l a 
l'adminístració local. 

Caries Sapena 
és master en gestió cukiiriil (UB) 
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