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L’Àgora de 100, espai facilitador per al 
debat entre diversitat de joves vincu-
lades amb Barcelona i el seu entorn, és 
el marc des del qual ens reivindiquem 
aquesta vegada. En cap cas, pretenem 
erigir-nos en representació de la joven-
tut. Des de l’honestedat, com també des 
de la solidesa d’un centenar de veus di-
verses col.laborant entre si, volem con-
tribuir a fer d’altaveu de la pluralitat de 
joventuts, diferents i desiguals entre 
nosaltres, la gran majoria excloses del 
debat públic.

Aquest document consta de trenta rep-
tes prioritaris que afrontem en l’actuali-
tat el conjunt de la ciutadania, així com 
unes respectives propostes d’acció o 
solució. Són qüestions que cal abordar 
amb urgència, que posen el punt de 
mira més enllà de les problemàtiques 
que patim de prop les joves i incorporen 
una mirada de justícia global, prenent 
en especial consideració les realitats de 
col.lectius minoritzats o especialment 
vulnerabilitzats aquí i arreu; perdria tot 
el sentit pretendre aportar solucions 
locals que a la pràctica anessin en de-
triment de l’entorn (més i menys llunyà).

Són aportacions que reafirmen que les 
institucions continuen estant massa 
lluny de les demandes populars —en 
aquest sentit, emplacem les forces po-
lítiques a entomar-les i, un cop més, 
ens oferim per treballar-les conjunta-
ment. Al mateix temps, però, apunten 
en diverses direccions i conviden a una 
major autoorganització ciutadana. Són 
breus plantejaments, a seguir desen-
volupant, consensuats en el marc d’un 
procés participatiu amb recursos limi-
tats i temps escàs, que no obstant això, 
volen ser útils de cara al futur pròxim. I 
és que, si no manca la voluntat, la pos-
sibilitat d’apropar-se i conèixer de prop 
les inquietuds de les joves, és a un pas.

Rejovenim la presa de decisions, obrim-
la al conjunt de la població, tinguem 
en compte totes les realitats amb què 
convivim. Prou micròfons i fotos en mo-
ments interessats. Les joves no estem 
de camí a un estadi més cívic del nos-
tre ser en una posterior etapa adulta, ja 
som éssers complets i polítics. Exigim 
veu i espais de participació.

Juny de 2021

JOVES EN LLUITA  
PER LA JUSTÍCIA  
GLOBAL
Enfront de la permanent invisibilització, joves de diferents entorns 
i amb recorreguts diversos ens ajuntem per reivindicar, una vegada 
més, que la joventut som un agent actiu del present; que les nostres 
aportacions no només són d’interès puntual en esclats de descon-
tentament i mobilització als carrers; que davant del recorrent pater-
nalisme i adultocentrisme, les joves apostem per transformacions 
que emparin les necessitats del conjunt de la població. No és que 
siguem el futur (incert i precari), sinó que ja som un present en lluita, 
amb voluntat d’aportar propostes i de contribuir a construir alterna-
tives de vida digna per a tothom.
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L’Àgora de 100, procés participatiu dut 
a terme a Barcelona durant la primavera 
de 2021, és la segona fase del projecte 
‘YOUTH ACT! Joves en lluita per la jus-
tícia global’, una iniciativa organitzada 
des de l’àmbit municipal per part del 
Consell de la Joventut de Barcelona, 
la Càtedra Re|Generation de la UPF i el 
Servei Civil Internacional, que vol desta-
car la cara transformadora de la ciutat, 
tot erigint-se en un espai de trobada on 
compartir experiències i coneixements 
entre joves dels àmbits local i global. 
L’objectiu: teixir aliances, definir reptes 
comuns i fer incidència política prenent 
en consideració perspectives d’arreu. 

L’Àgora de 100 ha comptat amb la parti-
cipació d’un centenar de joves dels mo-
viments socials i del món de l’acadèmia 
que han treballat per eixos temàtics, 
constituint deu grups de treball de deu 
persones cadascun. Cada eix ha dut a 
terme dues jornades de debat. Prèvia-

ment, en una primera fase d’impuls, vint 
de les participants van dur a terme unes 
dinàmiques de discussió entorn les ten-
sions entre generacions, els espais de 
participació per a la joventut o la legi-
timitat de les seves aportacions, entre 
altres. Al mateix temps, es van organit-
zar en un total de deu parelles tot contri-
buint a enfocar els debats posteriors de 
cadascun dels eixos.

‘YOUTH ACT: Joves en lluita per la jus-
tícia global’ és un projecte de llarga du-
rada que, durant la propera tardor, con-
tinuarà aprofundint en les aportacions 
sorgides d’aquest procés participatiu 
per mitjà del diàleg, per un cantó, amb 
col.lectius de joves d’arreu del món amb 
l’organització d’un fòrum internacional i, 
per altra banda, amb la realització d’uns 
debats intergeneracionals i interuni-
versitaris que permetin caminar cap a 
una nova agenda política. La iniciativa 
també compta amb l’impuls d’un mapeig 
d’agents defensors dels drets humans a 
la Mediterrània, que ha de permetre es-
tendre aquests diàlegs a la regió.

EL
PROJECTE
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FEMINISMES 
I LGBTI+

1 Les respostes a les agressions masclistes i LGTBIfòbiques par-
teixen d’una perspectiva punitivista, entenent-se com a fets aï-
llats i individuals, descuidant les estructures heteropatriarcals 

que les generen.

2 En els moviments feministes i LGBTI+ s’invisibilitza a perso-
nes que formen part de col.lectius minoritzats (persones mi-
grades en condició de racialització, amb diversitat funcional, 

lesbianes, bisexuals, trans,...), així com les seves veus i experiènci-
es. I quan són visibles, ho són per tokenisme.

3 En les darreres dècades, la crisi de les cures ha esdevingut 
una realitat, que s’ha vist accentuada i s’ha fet més visible 
arran de la pandèmia. Aquesta crisi és la conseqüència d’un 

sistema neoliberal que situa el benefici econòmic per sobre de la 
vida i els efectes palpables són: el desmantellament de l’estat del 
benestar, la pèrdua de la centralitat de la vida comunitària, i la pre-
carització de les vides de moltes dones i persones LGBTI+.

FEMINISMES I LGBTI+  ·  ÀGORA DE 100

PROPOSTES D’ACCIÓ
- Formar en masculinitats crítiques, rols de gènere, orientacions 

sexuals, així com racisme estructural i altres violències a tots els 
nivells educatius i a entitats, moviments socials i partits polítics.

- Fer una revisió de protocols sobre agressions des d’una mirada 
de bé comú i establir controls sobre la reincidència des d’un major 
seguiment.

- Impulsar una Renda Bàsica Universal.

- Generar comunitat: facilitar més espais de proximitat i adequats 
que permetin que la gent es pugui trobar, compartir recursos i do-
nar peu a iniciatives com grups de criança.

REPTES

EIX 1
FEMINISMES I LGBTI+  FEMI

NI
SMES I LGBTI+



MODEL ECONÒMIC  
I DESIGUALTATS

4 Reduir les desigualtats socials per aconseguir societats més jus-
tes on totes les persones puguin desenvolupar projectes de vida 
dignes.

5 Posar fi al model de treball precari —temporalitat, baixos salaris, 
jornades a temps parcial, excés d’hores no cotitzades i control 
en el lloc de treball.  Aquest model s’ha estès a gran part de la po-

blació, però ha afectat de forma més nítida a persones joves, les dones 
i les persones d’origen estranger. A aquest fet se suma l’alt índex d’atur 
estructural Espanya (el 2020 es va situar en el 30,2% per a les persones 
menors de 30 anys). Una de cada cinc joves que treballen es troben en 
risc de pobresa i exclusió social. 

6 El model de consum actual i les cadenes de subministrament re-
sulten insostenibles,  tenen un gran impacte en la petjada eco-
lògica i són generadors de desigualtat i pobresa a escala global.

REPTES
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PROPOSTES D’ACCIÓ
- Nacionalitzar els sectors estratègics sota un control social i demo-

cràtic.

- Desenvolupar una Renda Bàsica Universal.

- Donar màxima prioritat a la construcció d’un parc d’habitatge públic i 
regular el lloguer.

- Impulsar una fiscalitat progressiva de persones físiques i empreses, 
successions i herències.

- Incrementar la inversió en inspecció del treball.

- Prioritzar els productes de proximitat, obligar a la traçabilitat dels 
béns de consum i establir preus mínims fonamentats en els criteris 
de la justícia social.

- Instar les administracions a incorporar en tota la cadena de producció 
i consum criteris de justícia social: condicions laborals dignes, explo-
tació responsable dels recursos, impacte sostenible en les economi-
es locals i estímul dels circuits de producció local i de proximitat.

-  Donar suport a propostes d’economia social i solidària.

EIX 2



EMERGÈNCIA  
CLIMÀTICA

EIX 3
PROPOSTES D’ACCIÓ
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7 Model agroalimentari i sobirania alimentària: Repensar el mo-
del agroalimentari actual, que promou un ús intensiu del pai-
satge i grans emissions de  CO2.

8 Major control públic de la transició energètica, explotació i 
gestió dels recursos i residus: La transició energètica ha si-
gut entesa pels grans lobbies de l’energia com una oportuni-

tat per seguir expandint-se sense tenir en compte les externalitats 
i efectes negatius com la dependència en l’extractivisme del Sud 
Global i les limitacions en l’espai i els materials.

9 Biodiversitat, espais protegits i turisme: Com podem aug-
mentar les superfícies protegides per tal de preservar la bi-
odiversitat i els ecosistemes, fent que aquestes àrees no de-

penguin del turisme, i que alhora plantegin un model respectuós i 
democràtic?

- Impulsar l’agricultura periurbana, els parcs agraris i els horts ur-
bans, promovent la relació consumidor-productor de proximitat i 
tècniques de cultiu ecològiques i sostenibles amb diversificació 
de cultius.

- Crear  incentius econòmics que garanteixin un dret bàsic com és 
l’accés a una alimentació de qualitat, desincentivant (o inclús ta-
xant) el consum de productes molt processats, que no segueixin 
criteris ecològics o no respectin els drets laborals en la seva pro-
ducció.

- Incentivar i dignificar la feina del sector agrari a fi d’assegurar-ne 
el relleu generacional.

- Establir circuits de comerç de proximitat, posar mesures efecti-
ves per evitar el malbaratament alimentari, fomentar el consum 
circular i el reciclatge real (canviant el model Ecoembes). Impul-
sar-ho des de la cogovernança, comptant amb totes les parts im-
plicades.

- Subvencionar projectes d’adequació d’instal.lacions d’energia re-
novable, dirigides tant a l’autoconsum com a sectors industrials, i 
potenciar els edificis públics per a aquest ús.

- Limitar la burocràcia, i acompanyar en la gestió per accelerar i fer 
accessible la transformació.

- Implementar taxes per penalitzar la manca de transició.

-  Generar més espais verds impulsats per mitjà de processos par-
ticipatius.

REPTES



MODELS  
EDUCATIUS

1 0 Connectar l’escola amb l’entorn i els agents que el conformen 
(entitats, associacions i altres), obrint l’educació més enllà 
dels murs dels equipaments, fomentant la reapropiació de 

l’espai públic i fomentant una major consciència de comunitat.

1 1 Redefinir i potenciar el treball vinculat a la salut dins dels 
centres educatius -avui relegada  als àmbits d’alimentació 
i  esport-, i enfocar-la a potenciar la seguretat  corporal i les  

actituds no discriminatòries.  Abordar-la de forma transversal i con-
templar, també, els problemes de salut mental, que sovint el mateix 
sistema educatiu i l’entorn  provoquen, no preveient els necessaris me-
canismes d’abordatge.

1 2 L’escola contribueix a perpetuar desigualtats socials i eco-
nòmiques, en comptes d’oferir igualtat d’oportunitats, per a 
la qual cosa manquen recursos. Al mateix temps, cal trans-

formar l’educació perquè sigui verdaderament inclusiva en relació amb 
la salut mental, diversitats sexuals i de gènere, antiracisme, etc.

REPTES
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PROPOSTES D’ACCIÓ
- Generar programes de formació continuada obligatòria (salut, inclu-

sió, etc.) pels diferents agents educatius, així com plataformes que 
facin d’enllaç entre professionals de diferents àrees.

- Augmentar la dotació de recursos a l’educació pública, enfortir els 
equips (multidisciplinaris) dels centres i acabar amb la segregació per 
gènere allà on es manté.

- Donar major autonomia i descentralització en la gestió de recursos 
(assignant-los en base amb les necessitats de cada centre), per tal 
que l’escola pugui abordar les problemàtiques específiques de cada 
comunitat.

EIX 4
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DEMOCRÀCIA  
I LLUITA CONTRA  

L’AUTORITARISME

EIX 5
PROPOSTES D’ACCIÓ
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1 3 Els mitjans de comunicació i la publicitat són un altaveu pels dis-
cursos d’odi i pels moviments i agrupacions d’ultradreta i extre-
ma dreta.

1 4 Construir un consens i unitat d’acció per fer front al feixisme 
(generant relats compartits entorn la identificació del fenomen) 
entre diferents col.lectius i moviments amb tradicions històri-

ques diverses. Cal combatre’l per garantir el seu no creixement, utilitzant 
de referència experiències antifeixistes positives que s’han donat des de 
l’organització en alguns barris de Barcelona.

1 5 La segregació, la desigualtat i els conflictes per l’hegemonia cul-
tural repercuteixen en un augment de l’extrema dreta als barris 
empobrits i/o vulnerats.

- Explorar, per mitjà de trobades de la societat civil organitzada, 
mecanismes per aïllar els discursos d’odi i la propagació de les 
fake news.

- Generar un codi ètic (que parteixi d’una clara i consensuada con-
cepció de la llibertat d’expressió), el qual hauria de ser adoptat, 
d’entrada, per part dels mitjans i empreses municipals. Crear, tam-
bé, una comissió de fact-checking amb voluntat d’abast i impacte.

- Crear uns fòrums de participació directa en l’àmbit municipal que 
incloguin diversitat d’agents i amb la facilitació, per part de l’admi-
nistració, d’espais i recursos pel seu correcte desenvolupament. 
Haurien de treballar per detectar mecanismes i legislació amb ele-
ments autoritaris en l’entorn més proper, com també grups d’ex-
trema dreta i altres fonts de discriminació i odi.

- Potenciar el teixit veïnal i associatiu davant de problemàtiques co-
munes mitjançant la creació de noves xarxes d’habitatge, suport 
mutu i altres. 

- Generar posicionaments partint del teixit veïnal ja existent, amb 
la creació de noves aliances transversals en contra del creixement 
de l’extrema dreta i dels discursos que l’emparen.

REPTES



CANVI  
TECNOLÒGIC

1 6 Necessitat de conscienciar i empoderar la ciutadania en els 
seus drets (incloent-hi privacitat, protecció de dades, repa-
rabilitat, no-obsolescència programada…) i deures digitals 

davant els problemes que planteja l’actual desenvolupament tecnolò-
gic.

1 7 Necessitat d’obrir canals de deliberació, participació cívica i 
control sobre les tecnologies digitals, per part de la ciutada-
nia, que permetin: 1) revertir els abusos de poder de les grans 

corporacions tecnològiques davant la ciutadania i  2) enfocar la creació 
de noves tecnologies a millorar la vida de les persones i dirigir el canvi 
tecnològic que volem.

1 8 Necessitat de superar les desigualtats de poder (socials, 
econòmiques i mediambientals) que genera l’actual desen-
volupament de les tecnologies digitals.

REPTES
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PROPOSTES D’ACCIÓ
- Posar en marxa iniciatives, dirigides a escoles, institucions públiques i empreses, 

per tal de provocar avenços en competències digitals.

- Promoure l’organització de congressos o fires centrades en alternatives tecnològi-
ques, així com campanyes de sensibilització. 

- Facilitar  opcions de programari lliure a escoles i empreses.

- Instaurar alternatives tecnològiques en espais públics.

- Generar eines (o fomentar en major mesura aquelles ja existents) que facin possi-
ble la participació cívica digital per millorar la vida de les persones, gràcies al po-
tencial de les TIC.

- Deselititzar la participació digital, posar les eines al servei i abast de tota la ciuta-
dania, i trencar bretxes digitals.

- Potenciar espais de creació cooperativa en tecnologia per generar confiança.

- Generar mecanismes de control envers els actors que dominen el desenvolupa-
ment tecnològic, que incloguin la participació de la ciutadania.

- Crear una oficina de drets digitals que vetlli pels drets de la ciutadania i pugui de-
senvolupar estratègies per controlar el desenvolupament tecnològic:

- Proporcionar eines i recursos i establir mecanismes de control que permetin superar les 
bretxes digitals.

- Fomentar el desenvolupament d’una economia social i solidària, basada en tecnologies 
alternatives amb valors ètics per reduir les bretxes (tecnològiques, socials...).

- Impulsar jurisdicció que permeti controlar la transparència d’empreses i agrupacions tec-
nològiques.

- Exigir a les empreses tecnològiques locals retre comptes dels impactes econòmics i eco-
lògics que generen (i que afecten de manera desigual als països en vies de desenvolupa-

ment).

EIX 6



MODEL TERRITORIAL  
I MOBILITAT

EIX 7

PROPOSTES D’ACCIÓ
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1 9 La centralització del territori català fa que els recursos i serveis es trobin 
principalment a Barcelona i els seus voltants, així com les infraestructu-
res i comunicacions. La resta del territori té mancances en tots aquests 

aspectes, la qual cosa dificulta l’accés als àmbits educatiu, sanitari i laboral. També 
dificulta l’associacionisme i suposa una manca d’oferta cultural/d’oci, que reper-
cuteix negativament en la conscienciació social (en matèries com el racisme o els 
drets LGTBI+).

2 0 Les necessitats actuals en matèria de transports i comunicacions no 
són abordades a Catalunya, que té vigent una Llei de Política Territorial 
de l’any 1983. Hi ha una alta inversió en construcció de carreteres (tot i 

que n’hi ha d’insegures i en males condicions), que contribueix a perpetuar l’ús de 
combustibles fòssils; les comunicacions entre els diferents territoris són inefici-
ents i pobres, les que enllacen amb Barcelona són escasses i cares. Cal un pla de 
desplegament del transport públic que respongui a les necessitats de cada territori.

2 1 La distribució en el territori català de megaprojectes del sector de l’ener-
gia és molt desigual, concentrant-se i tenint un fort impacte a zones con-
cretes, accentuant la dicotomia ciutat-camp. No s’està desplegant la llei 

catalana de canvi climàtic que contempla una transició renovable amb generació 
d’energia distribuïda pel territori, mentre s’impulsa la liberalització en el sector (amb 
l’existència d’un oligopoli d’empreses que no reverteixen els guanys ni generen ocu-
pació en els territoris).

- Fomentar l’associacionisme per mitjà de l’obertura de casals i centres 
culturals, d’oci, etc.

- Impulsar la descentralització, cooperació  i coordinació de nodes territo-
rials o vegueries.

- Renovar la Llei de Política Territorial des de la co-construcció i l’apodera-
ment ciutadà, prioritzant la reducció de la dependència del transport pri-
vat, millorant la xarxa de transport públic revertint les privatitzacions en 
la gestió, i potenciant el transport sostenible i compartit (bicing, motos 
elèctriques, compartir vehicles privats amb seguretat i facilitat...).

- Potenciar la suficiència energètica de Barcelona per mitjà d’energia fo-
tovoltaica en teulades, polígons i d’altres (mitjançant rebaixa d’impostos 
i subvencions).

- Fomentar el cooperativisme energètic al territori i comunitats locals im-
pulsores d’energia (amb el suport tècnic de la Diputació).

- Dotar ‘Barcelona Energia’ de més recursos per tal que pugui arribar a més 
gent.

- Pressionar per la correcta implantació de la llei de canvi climàtic de 2017.

REPTES



DRETS  
DELS POBLES

2 2 Incrementar la consciència respecte a les vulneracions de 
drets que hi ha darrere dels productes que consumim. Les 
empreses actuen amb impunitat i la manca de mecanismes 

de control contribueix, fins i tot, a la forçada minorització i migració de 
pobles indígenes. 

2 3 Existeix una necessitat contínua per part de minories na-
cionals de promoure la seva cultura, llengua i història a l’in-
terior del seu col.lectiu i, especialment, entre les més joves 

nascudes a Barcelona. Manquen eines per unificar forces i impulsar ac-
cions conjuntes entre pobles minoritzats i persones sense nació. 

2 4 A Barcelona, la manca de recursos i serveis eficaços per 
atendre les problemàtiques i necessitats dels pobles mi-
noritzats perpetua la discriminació i el racisme. L’exclusió 

social o laboral, la creació de guetos i la manca d’accés a serveis als 
quals la resta de barcelonines tenen dret, deixa a aquests col.lectius en 
situació d’indefensió i promou la marginació.

REPTES
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PROPOSTES D’ACCIÓ
- Facilitar els esforços d’identificació de les d’empreses partícips d’es-

poli i comunicar la traçabilitat dels seus productes comercialitzats en 
el nostre entorn.

- Impulsar  campanyes de sensibilització social sobre productes i con-
sum, reflectint les vulneracions de drets sobre poblacions afectades. 
Alhora, fomentar eines accessibles (tals com aplicacions mòbils d’es-
caneig de codis de barres) que permetin adquirir consciència de ma-
nera quotidiana. 

- Crear i  fomentar  plataformes digitals,  que continguin material cul-
tural, artístic i literari de persones pertanyents a grups minoritzats, 
aportant visibilitat; difusió pública i major recorregut d’informació 
normalment no accessible; propiciant la sensibilització envers el con-
junt de la població, i erigint-se com a repositori de recursos tant per 
a activitats públiques de tota mena, com per a l’ús escolar o en activi-
tats amb i per a joves.

- Regularització de totes les persones i implantació d’una Renda Bàsica 
Universal.

- Donar més veu i amplificar el ressò de l’Intergrup pels Drets Col.lectius 
dels Pobles del Parlament de Catalunya.

- Fer una revisió dels espais de participació relacionats amb els drets 
dels pobles en l’àmbit local, amb capacitat d’influir en polítiques pú-
bliques.
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2 5 Reconeixement i desenvolupament (social i polític): les 
traves existents en l’actual Llei d’Estrangeria per crear 
un subjecte polític ampli, ja que restringeix les oportu-

nitats de participació política  efectiva del gran gruix de persones 
migrades i sota serioses limitacions. 

2 6 Visibilitat i reconeixement de les minories, en especial 
en els espais de decisió rellevants, sense caure en els 
‘tokenismes’.

2 7 Les pràctiques de discriminació envers les minories  
són part d’una manca de consciència col.lectiva i que, 
freqüentment, donen lloc al fenomen denominat com 

‘negació del racisme en una forma de transferència’, el qual no per-
met crear polítiques que tinguin un impacte real sobre la discrimi-
nació racial. En concret, en l’àmbit educatiu manca un currículum 
que promogui la reflexió decolonial i antiracista.  

- Organitzar i enfortir una xarxa intercomunitària conscient i dis-
posada a qüestionar la llei actual (amb un suport suficient quant 
a recursos, l’existència d’un equip jurídic i la unió d’associacions i 
entitats darrere del seu impuls).

- Posar en valor els estudis realitzats per part d’entitats que treba-
llen en l’àmbit de la migració i l’asil, tot continuant recopilant una 
major qualitat i quantitat de dades i potenciar la sensibilització so-
cial entorn la qüestió.

- Fer una aposta clara per una societat intercultural i la decolonial, 
apel.lant a la conscienciació, incloent-hi a les minories en la presa 
de decisions a tots els nivells. 

- Cal continuar potenciant el treball en xarxa entre col.lectius orga-
nitzats de persones migrades i racialitzades per tal d’unir forces i 
demandes.

- Que les escoles siguin partícips de l’aprenentatge de diferents cul-
tures i, els plans docents, volgudament menys eurocèntrics. Tenir 
en compte diferents credos en el disseny dels calendaris festius 
(escola/feina).

- Major diversitat i representació entre el professorat.

REPTES



LA CULTURA COM  
A MOTOR DE CANVI

2 8 Les activitats culturals, l’art i els mitjans de comunicació, tot i ser 
agents amb potencial i caràcter transformador, no aconseguei-
xen crear espais i xarxes culturals alternatives, duradores i  ho-

ritzontals. Aquesta mancança es fa cada cop més evident atesa la dicotomia 
que presenta en sí la cultura: per una part, trobem una cultura enriquida grà-
cies al mecenatge d’una elit, i d’una altra banda, observem una cultura que 
depèn de recursos i subvencions públiques, que cada vegada, són més baixes 
i limitades.

2 9 La concentració de gran part de l’oferta cultural a Barcelona pro-
voca que l’accés a la cultura sigui desigual en el territori català i 
fins i tot en els mateixos barris de la ciutat, fomentant estigmes 

d’origen i classe. 

3 0 La programació cultural està feta per alts comissaris, directors, 
productors, creatius, que en la seva majoria són homes blancs, 
heteronormatius, d’edat mitjana i classe alta. Aquest perfil és so-

vint qui ostenta el poder i qui acaba decidint la programació televisiva, tea-
tral, festivalera, museística… Tenint en compte el paper decisiu de la cultura 
en l’organització material i ideològica de la vida popular, els espais de decisió 
haurien de ser representatius del conjunt de la ciutadania.  

REPTES
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- Apostar per donar estabilitat i continuïtat a les propostes culturals 

proposant convenis o subvencions plurianuals, assegurant l’accessi-
bilitat a col.lectius minoritzats.   

- Assegurar que els concursos públics trenquen amb l’esquema hetero-
patriarcal, generacional i garanteixen una paritat real de classe, gène-
re, diversitat de procedència i edat. 

- Adequar procediments i característiques dels concursos segons el 
tipus d’entitat (empresa privada, associació, col.lectiu, entitat juvenil, 
cooperativa...) i el model de finançament. Fomentar també la partici-
pació del sector en la seva redefinició.

- Apostar per programes artístics dins del currículum escolar i fomen-
tar residències artístiques a tots els centres educatius.

- Impulsar estratègies d’accés i de democratització cultural a tots els 
ciutadans: Promoure un abonament cultural que es pagui en funció 
de la renda.

- Facilitar i fomentar l’autogestió per tal que sigui més àgil transportar i 
deslocalitzar iniciatives i propostes culturals que queden al marge del 
circuit mercantil central. 

- Assegurar la presència de la joventut en els espais de decisió cultural.
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