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Procés participatiu
de la Llei de Drets Culturals

Et convidem a participar en l’elaboració de la Llei de drets 
culturals de la ciutadania de Catalunya. La Cultura és el teu 
dret! Fes-la llei!

Què són els drets culturals?
La declaració universal dels drets humans defineix els drets culturals 
com a part integrant dels drets humans, els quals són universals, 
indissociables i interdependents, i estableix que tota persona ha 
de poder participar en la vida cultural que esculli i exercir les seves 
pròpies pràctiques culturals, dins dels límits que imposa el respecte 
dels drets humans i de les llibertats fonamentals.
Es distingeixen diversos drets culturals:
• Dret a la identitat cultural. Escollir i veure respectada la pròpia 

identitat personal i cultural. Exercir les pràctiques culturals pròpies.
• Dret a l’educació. Educació artística com a part de l’educació 

integral per al desenvolupament dels joves.
• Dret d’accés a la cultura. Sense barreres territorials, físiques, 

culturals, econòmiques, socials, funcionals, generacionals, etc.
• Dret de participació cultural. No discriminació per motius de 

llengua, origen, raça, religió, opinió, gènere, condició social o 
econòmica.

• Dret d’expressió, creació i difusió. Lliure opinió i expressió artística 
i dret a exhibir la pròpia creació.

• Dret a la informació. Rebre informació actualitzada sobre 
activitats, continguts i programacions culturals de la comunitat 
i conèixer i difondre les dades culturals de les administracions 
públiques.

• Drets dels autors, artistes i professionals de la cultura. Protecció 
dels interessos morals i materials derivats de les pròpies creacions 
literàries o artístiques i rebre un tracte i retribució dignes.

Per què cal una llei?
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya insta els poders públics 
de Catalunya a promoure les condicions perquè la llibertat i la 
igualtat dels individus i dels grups siguin reals i efectives facilitant 
la participació de totes les persones en la vida política, econòmica, 
cultural i social, i han de reconèixer el dret dels pobles a conservar i 
desenvolupar llur identitat [art. 4 EC].

Igualment l’Estatut d’Autonomia de Catalunya promulga que totes 
les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a la 
cultura i al desenvolupament de llurs capacitats creatives individuals 
i col·lectives. [art. 22].
Però les dades de consum cultural mostren una bretxa econòmica, 
territorial, social i generacional. Els rols de gènere es reprodueixen 
a la indústria cultural. Hi ha un grau de vulnerabilitat molt superior 
en els treballadors d’activitats artístiques que en la mitjana de 
treballadors. Manca l’equitat en el consum d’oci per internet.
Aquestes són algunes de les raons però n’hi ha moltes més. 
Amb la participació de tothom, volem crear una llei que assoleixi 
aquests objectius:
• Establir el marc que garanteixi la lliure participació, creació 

i l’accés de tota la ciutadania a la vida cultural, als béns, 
productes i pràctiques, amb especial atenció a aquelles 
persones i col·lectius que actualment no poden accedir-hi en 
igualtat de condicions, així com garantir el dret a participar en la 
governança de la cultura. 

• Reforçar la protecció i garantir els drets de les persones que 
treballen en el sector cultural a Catalunya. 

• Ordenar adequadament el sistema cultural de Catalunya i 
garantir-ne el correcte finançament per posar-lo al servei de 
l’exercici d’aquests drets. 

• Endreçar i completar el sistema de gestió de dades i informació 
cultural per posar-lo a l’accés de la ciutadania i poder-ne fer un 
seguiment i una avaluació correctes.

Com hi puc participar?
Hem organitzat 9 tallers presencials. Ens trobaràs a: Granollers, 
Manresa, Tremp, Tortosa, Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona i 
Vilafranca del Penedès durant tot el més de novembre. 
També hi haurà 2 sessions en línia amb la mateixa dinàmica 
participativa. No obstant això, en tot moment pots fer la teva 
aportació a través del web.

De manera presencial o en línia. Participa com tu vulguis!
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