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INFORME 
 
Avaluació estratègica. Com mesurar la gestió dels e quipaments 
culturals?  
Data: 17 d’abril de 2015 Lloc: Auditori Facultat de 

Comunicació Blanquerna 

Organitzadors: CoNCA 
 

BREU DESCRIPCIÓ DE LA JORNADA 
El CoNCA ha desenvolupat aquest model d’avaluació estratègica per la tasca 
d’assessorament que li atorga la Llei 11/2011, de 29 de desembre, que modifica 
l’article 4 Funcions, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de la LLEI 
6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.  
Veure: http://www.conca.cat/ca/qui-som/origen 
 
S’ha volgut fer públic el resultat del treball de 3 anys i el referent que ha estat el 
professor de la University of St. Mark and St. John (Plymouth) Ian Gilhespy, motiu 
pel qual ha estat el ponent inaugural. 
 

 
 
1. Ian Gilhespy, “ Measuring the performance of cultural organisations”  
 

1. Com gestionar millor la informació ? Amb optimisme! 
Preguntem per a què serveixen les organitzacions culturals, demanem estratègia i preguntem-nos “Per a 
què serveix l’art ?”. Aquesta darrera pregunta és la més important. Amb Grayson Perry es capgira la 
situació i aconsella preguntar-nos “Què volem que faci l’art? ” I respon que pot fer gairebé tot allò que se 
li demana. 
 

2. A on ens porta això?  
Per a avaluar o mesurar cal una planificació estratègica  que permetrà de prendre decisions, avaluar 
l’eficàcia –generalment, organitzativa- i proporcionar informació per a la promoció. 

o Hi ha tendències diverses: 
a) Enfocaments del quadre de comandament integral (o de gestió) que combina indicadors financers amb 
no financers (o sense ànim de lucre). 
b) Augment de la participació de Stakeholders o públics interessats, aquells grups sense el suport del 
qual l'empresa o organització deixaria d'existir. 
c) Moviment cap el client o usuari influenciats per consumidors guiats pel màrqueting. 
d) L'experiència viscuda real de la cultura en l'economia de l'experiència. 
I sintetitza: no s’ha d’anar a llocs específics (museus, sales de teatre o concerts, etc) per trobar el fet 
cultural al Regne Unit. 
 

o Matriu de polítiques d’objectius (interna) 
L’accés , la maximització d’assistència i d’ingressos , l’economia , el servei de qualitat , l’educació , 
l‘excel·lència , la innovació , la cohesió social  i la diversitat  són els principis que permeten de prendre 
decisions per assolir els objectius. Per alguns dels entrevistats la innovació era l’objectiu prioritari; per a 
d’altres, la cohesió social. L’educació era molt important en moltes entrevistes. Cal mesurar l’èxit dels 
objectius . 
El capital cultural no està distribuït de manera igual i es vol igualar les diferències existents, i es vol donar 
capital cultural i capital social als grups de persones que no poden accedir a la cultura. La situació de les 
biblioteques al Regne Unit és molt dolenta. Tanquen moltes. I facilitaven l’accés a la cultura de persones 
que altrament, no en tenien. 
 

o Matriu de polítiques d’objectius ( externa) 
Impacte econòmic , Prestigi regional  / cívic , Prestigi nacional , Qualitat de vida . En moltes de les 
entrevistes, el prestigi nacional era el primer objectiu, i en segon lloc, el turisme que beneficiava l’ impacte 
econòmic. 
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3. Tenim tres maneres de comparar 

I veure si els objectius s’han acomplert, en primer lloc; contra els objectius, en segon lloc, i finalment, 
respecte a d’altres organitzacions comparables. El benchmarking -procés sistemàtic i continu per 
avaluar comparativament els productes, serveis i processos de treball en les organitzacions-, a les 
escoles funciona millor que a les organitzacions culturals. 
 

4. I què estem mesurant?  
Les 4 ‘E’: Eficiència , economia , efectivitat  i equitat  (amb 3 formes, la inter social , la interregional  i la 
inter generacional ), que són criteris d’indicadors. La darrera té a veure amb la sostenibilitat cultural. El 
mantenir viva la cultura per a les futures generaci ons  és una de les raons per donar diners i és una 
part cabdal de les organitzacions culturals perquè mantenen la cultura viva per al futur. “És un salt de fe 
al futur ”. I és molt difícil de mesurar el futur. I cal un compromís polític, i anys, potser 20 anys. 
 

5. Què compta com a evidència?  
Ens calen xifres, ràtios, mostres o dades, d’acord; però també dades qualitatives i gestors capaços d’un 
relat qualitatiu  de l’organització. 
 

6. Hi ha 4 categories clau:  
L’excel·lència  en anar endavant  (avancem d’acord amb els objectius?); l’organització és sostenible i 
ofereix resiliència   -s’afronta a l’adversitat i en surt enfortida i assoleix l’excel·lència?-; el lideratge  i la 
gestió de l’organització  és bo?; creixen els públics i s’inspiren en les experièncie s que ofereixen 
les organitzacions ?  
 
Els joves !. Cal que s’impliquin en les activitats i en les orga nitzacions culturals . És un repte que no 
podem deixar de banda. 
 

7. Beneficis del procés de mesurar. Raons per a l’opti misme?  
El ponent tria 3 dels 8 beneficis que proposa: 
 

a. Un augment en la claredat de la política d’objectius 
b. Un augment de la visibilitat de l'execució de les despeses de suport a través d'una 

gamma d’agents interessats implicats 
c. Un augment de la congruència entre la política d’objectius i les decisions 

estratègiques adoptades per posar en pràctica els objectius, que és el mateix que dir, 
en l'assignació de recursos 

 
“No creuen vostès que són motius per a ser optimist es?” 
 
El debat va permetre afegir: 
 

8. Cal enfocar la planificació cultural , un tipus de sistema o una cartografia del 
mapa cultural . 

9. El procés de l’experiència  és el que és important, més que el producte . 
10. Tenim maneres diferents de fer anàlisi qualitatives : estudis a partir d’enquestes , 

grups de crítics  o experts . 
I en mètodes qualitatius, l’observació  és molt important per a obtenir una valoració 
qualitativa. I també hauríem de reconèixer la validesa dels propis gestors : 
• Si creuen que la seva organització ha tingut èxit o no 
• Adrecem-nos a ells! 

 

 



 

 

 

4 

RELAT JORNADA 

 
2. Presentació del mètode d’avaluació estratègica p er als equipaments 
culturals  

 
Jordi Auladell i Ramon Castells, tècnics del CoNCA exposen la metodologia de l’avaluació 
estratègica que consisteix en un model per analitzar amb uniformitat de criteris els  
equipaments culturals , una eina de desenvolupament lògic i d’aplicació factible que permeti 
el desenvolupament personalitzat a cada casuística i que, alhora, faculta a l’entitat avaluada 
l’adopció d’iniciatives pròpies encaminades a la millora contínua 
(http://www.conca.cat/ca/avaluacions_estrategiques ). 
 
Cal fugir de les urgències que es mengen el dia a dia i centrar la mirada en l’anàlisi 
estratègica. Una millora contínua permet fer el seguiment de les ineficiències detectades. 
 

 
3. On el trobem el mètode d’avaluació estratègica?  
Avaluació estratègica. Model teòric i aplicació. Informes CONCA, IC7 (2014) 
Es troba a 
http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/003/897/original/T1_AV_CAT.pdf 
 
Avaluació estratègica per als equipaments culturals. GUIA D’APLICACIÓ, març 2015 
http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/003/925/original/GUIA_amb_portad
a_definitiva.pdf 
 
 

 
4. Quins equipaments han estat els primers a ser av aluats?  
El MNAC:  
Avaluació estratègica del MNAC http://www.conca.cat/ca/avaluacio_mnac 
 
El Mercat de les Flors. Centre de les Arts en Moviment :  
Avaluació Estratègica del Mercat de les Flors. Centre de les Arts en Moviment 
http://www.conca.cat/ca/avaluacio_mercat 
 
L’Auditori :  
Avaluació Estratègica Grup Consorci de l’Auditori i l’Orquestra 
http://www.conca.cat/ca/avaluacio_auditori 
 
 

 
5. Projectes en marxa  
La Biblioteca Nacional de Catalunya  (exercicis 2011-2013), la Filmoteca de Catalunya  
(exercicis 2011-2013), el Gran Teatre del Liceu  (exercicis 2012-2014) i el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona  (MACBA) (exercicis 2012-2014). 

Es preveu que l’execució dels projectes esmentats finalitzi consecutivament al llarg de l’any 
2015, i potser el MACBA, el 2016. 
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6. Taula rodona “L’avaluació externa dels equipamen ts culturals: 
experiències en la seva aplicació”  
Josep Maria Carreté (JMC), gerent del MNAC 
Cesc Casadesús (CC), director del Mercat de les Flors 
Joaquim Garrigosa (JG), director de l’Auditori de Barcelona 
Eugènia Serra (ES), directora de la Biblioteca Nacional de Catalunya 
Mercè Gisbert (MG), secretària i vocal del CoNCA 
Modera: Àlex Solà (AS), guionista a Parlem Produccions 
 
Àlex Solà planteja la taula rodona amb els eixos de conversa següents: l’impacte social, les 
polítiques culturals, internacionalitzar la cultura del país, els recursos i la gestió dels 
equipaments, i  finalment, l’avaluació. 
 
Com heu arribat a la ciutadania ? 
JG. Tenir quantitat de públic, sí. Assolit a l’Auditori de Barcelona. Tenir dades qualitatives, és 
molt més difícil. Calen eines. Fa un any que treballem amb un sistema de ticketing (per a 
conèixer procedències, edats, estudis, interessos, etc.). Qui vol donar aquestes dades no 
sempre vol que se sàpiga qui és.  
En els darrers 8 mesos, la imatge de “caps blancs” ha donat pas a una diversificació d’edats, 
a una diversificació de músiques i a una diversificació social que ofereix canvis de percepció 
social. Però les eines són limitades o no són prou afinades, I volem aproximar-nos-hi més. 
Hem pogut constatar canvis tant quantitatius com qualitatius de diferents grups socials. Som 
capaços d’arribar a qui anomenen ‘no públics’ ?. Ens preocupa. 
 
ES. No només és conservació la Biblioteca Nacional de Catalunya. La digitalització de fons 
patrimonial ha provocat un impacte social molt important: 80.000 visites anuals i 2.800.000 en 
línia sobre un conjunt de 120.000 documents digitalitzats. 
Tenim sèries, 3 anys de sèries, que és important en termes d’indicadors. 
Fem enquesta de satisfacció –no tant d’impacte-, que t’ajuda a posar més èmfasi en una 
secció o altra (http://www.bnc.cat/Coneix-nos/Qualitat-i-estrategia/Enquestes-usuaris ). 
I el crowdsourcing és un èxit perquè la societat té ganes de participar en el que proposem les 
institucions. Tenim grans oportunitats. 
 
JMC. El MNAC, des el nou Pla Estratègic 2013-2017 
(http://www.museunacional.cat/sites/default/files/007a_estrategia_2017._museu_nacional_dar
t_de_catalunya.pdf ), la part social és un dels eixos transcendents. Voluntàriament treballem 
com apropar-nos a la societat i saber què espera la societat del museu tant els proveïdors, 
com els usuaris, com els patrocinadors o com els patrons. Treballem amb grups d’interès, 
Stakeholders, per establir un sistema de relacions permanents on el feedback sigui 
permanent. Treballem la Responsabilitat Social Corporativa RSC des d’un punt de vista 
metodològic (http://www.museunacional.cat/ca/responsabilitat-social-i-ambiental ). AENOR 
avalua externament els objectius establerts amb els grups d’interès 
(http://www.ca.aenor.es/aenor/certificacion/resp_social/resp_rs10.asp#.VTdQI2Ttmko ). 
Així, aconseguim nous objectius, i podem acostar-nos i donar resposta permanentment a tot 
allò que esperen de nosaltres. Confesso obertament que som incapaços de donar resposta, 
però sabem què volem fer. Per exemple, mai s’havia anat a l’Associació del districte de Sants 
Montjuïc on van totes les entitats del barri, i ara hi anem (http://el3.cat/el-mnac-i-el-districte-
signen-un-conveni-perque-veins-i-entitats-gaudeixin-de-descomptes/ . 
 
CC. El Mercat de les Flors entén el mesurar l’impacte com una principal preocupació, però no 
en quant a nombre de públic, que també, sinó en fer més visible la dansa i en cóm ajudar a 
promocionar el talent i aquesta art del moviment. És difícilment mesurable aquest rol públic o 
missió. Una companyia catalana estrenant en el Mercat de les flors és un èxit, però com ho 
mesures en impactes? L’impacte va més enllà dels indicadors de l’equipament. 
 
ES. A nivell d’impacte social, si preguntéssim si se sap què és la Biblioteca Nacional de 
Catalunya seria aquest el millor treball d’impacte social. És una satisfacció entrar en 
l’imaginari de tothom. 
 
CC. Aquest és el paper de la rellevància i de la cultura en la societat. 
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Les polítiques culturals 
Hi ha tres eixos: les missions dels equipaments, la política cultural i les polítiques d’objectius 
que vosaltres redacteu. Com unificar accions entre aquests 3 eixos? 
 
ES. Potser ho tinc més fàcil amb les biblioteques, que depenen menys de la política i des 
2003 treballem estratègies per llei (http://www.bnc.cat/Coneix-nos/Marc-legal-i-
financament/Legislacio-i-normativa ). 
Trobem els successius plans estratègics a http://www.bnc.cat/Coneix-nos/Qualitat-i-
estrategia/Pla-estrategic-Contracte-programa. I per enquestes (http://www.bnc.cat/Coneix-
nos/Qualitat-i-estrategia/Enquestes-usuaris i entrevistes (http://www.bnc.cat/Coneix-
nos/Qualitat-i-estrategia/Entrevistes-usuaris ) a usuaris. I fem consultes externes i el Consell 
Rector proposa modificacions i es negocia les diferents línies d’acció. 
 
JMC. Els gestors dels equipaments culturals proposen una fórmula que es presenta als 
patrons per a que es materialitzi en un calendari consensuat. Materialitzar el Pla estratègic és 
més difícil perquè poden sortir punts de desequilibri i diferències amb el Patronat. L’eix social 
és molt important ara, i dir al patronat que, ara, en temps de crisi, els dissabtes a la tarda és 
gratuït, no és fàcil que s’aprovi malgrat que tothom reconeix la importància de l’eix social. És 
un equilibri difícil. Les directrius, de vegades, són febles, difícilment reps encàrrecs concrets. 
 
JG. L’Auditori és més jove que els vostres equipaments. Ara farà 16 anys i va ser creat per 
les administracions i no per la societat civil. Volem treballar la qualitat en la diversitat i la 
internacionalització. Avui hi ha molts equipaments nous en el territori (Auditori de Sant Cugat, 
el Kursaal de Manresa o l’Atlàntida de Vic). A més, treballem íntegrament amb diner públic. 
Cal assumir ser referents i en aspectes musicals minoritaris. 
 
CC. Té a veure amb la gestió cultural que s’ha professionalitzat recentment. Les instruccions 
són febles o no clares, depenen força del capità del vaixell, en circumstàncies molt difícils i 
canviants pels cicles electorals. Respecte un programa d’indicadors, vàrem ser els primers en 
fer-ho, així doncs, te’ls inventes d’acord amb el teu bagatge. La mirada externa és molt bona. 
Hi ha consens, recomanacions, fotografies o avaluacions. No obstant, tens la sensació de 
soledat en molts casos. 
 
JMC. Estaríem més satisfets amb els objectius i els contractes programes aprovats i poder 
anar més enllà dels 4 anys dels mandats, i treballar en un escenari de 8/10 anys per a la 
planificació estratègica. La soledat que deia en Cesc Casadesús és important. Els mandats 
acaben sent els propietaris dels objectius, els qui redacten els plans, etc. 
 
MG. Introdueix el tema d’avui, l’Avaluació, una mirada des de fora. En 2/3 anys el CoNCA 
tindrà una visió objectivada. És un procés lent. Ens falta sistematització de la informació i 
socialment, la valoració de la qualitat.  
Com a CoNCA haurem de reclamar la continuïtat i manteniment dels acords, que avui no es 
compleixen. Són uns acords de país, que no s’han de tocar, ni en cultura ni en educació. 
 
CC. I també posar acords econòmics, que no hi són!. 
 
JMC. O quan hi són, duren 3 mesos. 
 
ES. El tema recursos ens portaria a un altre debat: com es valoren des de la política els 
recursos, si són necessaris per a garantir un mínim de servei gratuït quan et reclamen que 
siguis rendible. I no tot pot ser rendible sempre. Després, reprendré aquest tema. Ara, només 
l’apunto. 
 
Internacionalitzar la cultura del país 
Com treballeu la internacionalització? 
 
JG. És essencial. El món de la música no requereix cap mena de traducció i si hem de ser un 
referent nacional som observats i podem participar en els fòrums internacionals (Oslo, Berlin). 
Fer de corretja de transmissió de la cultura catalana a l’exterior (amb l’Institut Ramon Llull, 
etc.), però hem d’estar presents en l’àmbit cultural gran, és una obligació troncal dels 
equipaments nacionals. 
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CC. El Mercat de les Flors potser ho té més treballat. Amb la dansa és més fàcil. No hem de 
pensar en país petit. Aquí no tenia interlocutors i per a promocionar talent i trobar 
coproductors, la única manera de fer era buscar-los fora. I tenim una bona posició 
internacional. 
Però, ara em pregunto si no hauríem de “territorialitzar-nos” una mica més i no treballar 
només la internacionalització. 
 
JMC. Per al MNAC és també uns dels eixos estratègics i ho vivim amb sensacions 
contradictòries. D’una banda, fer coproduccions amb d’altres museus internacionals 
(europeus sobretot, i també, d’Àsia). I de l’altra, amb el nostre acord de governança entre 
societat, mercat i el govern. Hi ha un gap que costa molt de tirar endavant en projectes 
internacionals i és la part fiscal de les institucions perquè costa que acceptin operacions de 
risc, i costa trobar recursos que fan perdre participar en projectes internacionals.  
 
Ara, el director del MNAC ha estat convidat al Global Museum Leaders Colloquium 
organitzat pel Metropolitan Museum of Art, 13 i 23 d’abril a Nova York, trobada internacional 
que reuneix els líders dels museus de tot el món per a un intercanvi d'idees i coneixements 
sobre projectes de renovació i canvis estratègics 
(http://www.metmuseum.org/about-the-museum/museum-departments/office-of-the-
director/museum-leaders ). Tenim un reconeixement extern, però ens costa materialitzar 
projectes concrets. Vivim una sensació d’agredolç. Tenim el reconeixement, però no puc 
pagar tècnics del nivell amb qui vull tancar l’acord. 
 
ES. Haver digitalitzat el fons fa 10 anys, ens va posicionar molt bé a nivell europeu. I 
Europeana, la Gran Biblioteca Europea, en el seu projecte pilot, ens va venir a buscar 
(http://www.europeana.eu/portal/ ). 
 
Recursos i gestió 
Hi ha aportacions públiques menors i l’exigència s’ha mantingut. 
 
JG. Sempre es diu que una crisi és una oportunitat encara que costi de veure-ho. Posar al 
seu lloc la producció catalana i el manteniment de l’Auditori s’havia convertit en una habitació 
del malendreços. Així, quins són els objectius? L’equipament, l’edifici, l’estructura creada en 
un determinat moment? O bé, prioritzar els objectius de la institució i fer concerts? Hem optat 
per aquesta darrera acció i ens hem ressituat tot i que encara estem fent-ho. 
 
El Decret que regula la provisió dels llocs de treball docents ha impedit renovar les classes de 
cant i a l’orquestra. Cal poder convocar places. És un risc molt fràgil en una de les institucions 
d’estat de Catalunya.  
 
Podrem fer concerts amb els diners que rebíem? Tenim una nova feina de renovació dels 
públics i del sistema de taquillatge. 
 
CC. Reforça un tema que s’ha dit, però no se li ha donat prou importància: La falta d’eines de 
gestió administrativa o les càrregues afegides, és el que més mal ha fet. Parlem molt amb 
interventors, secretaris, etc., que després han desaparegut, i els polítics passen a manar. 
Molta de la nostra feina s’adreça a ells. És necessari? No ho se. 
 
JMC. Totalment d’acord amb en Cesc Casadesús. Retrocés en tots els temes de governança, 
de gestió; hi ha centralització de tots els temes administratius, que asfixien l’agilitat i generen 
pèrdua d’eficiència. Consorcis o empreses públiques, creats per ser més àgils, són cada 
vegada més propers a l’estructura de la Generalitat. Tots els que som avui aquí estem 
competint amb lleis de mercat. I si tenim pocs recursos, i a més, poques eines, ja som 
escassos fins i tot en imaginació. 
 
ES. La manca de recursos no és de tipus econòmic sinó estructurals. Si pensàvem que la llei 
fiscal ens ajudaria difícilment deixarà o aprovarà renunciar als ingressos. Hauríem de tenir un 
món privat que ajudi a la cultura més decididament, que si a més a més, hi ha ajuda fiscal, 
seria perfecte. Però si no som capaços d’incentivar al món privat a participar en la cultura, no 
ens en sortirem. 
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JMC. Hem posat una bústia les tardes gratuïtes de dissabte per a que es dipositi el que es 
creu per tirar endavant la cultura. I ben poc es rep. 
 
CC. Com volem que els privats ens ajudin si els públics no s’ho creuen? L’IVA és terrible. Es 
qüestiona prorrates IVA o internacionalitzar, la contractació amb IVA, etc. 
 
JG. Expressant el seu acord en tot el que s’ha dit, proposa, a més, pensar el percentatge 
d’aportacions que hauria de fer l’Administració a la cultura abans de parlar de mecenatge. 
Primer, el finançament públic com cal. I després, ja parlarem. 
 
Avaluació estratègica 
Pot aportar la mirada de forma crítica. La part qualitativa es va plantejar perquè és la més 
complicada. Cal sistematitzar-la.  
 
MG. La mirada externa no només des del país de Catalunya sinó també des de fora, 
preguntem-nos que dirien de nosaltres. Com a CoNCA, tinguem la capacitat de definir uns 
indicadors que ens puguin servir a tots, per sistematitzar el què fem i ens digui com estem 
com a país. No parlem d’anàlisi comptable sinó de fer descripció en profunditat d’allò que es 
fa i ajudar a resoldre, establint ponts, i fent una mica d’aparador o element que projecta allò 
de positiu que es té. Deixem de pensar aquella idea que a casa, sempre és tot més dolent. 
Anem a fora, sí, però valorem el que tenim aquí. I mirem de convèncer a qui pren les 
decisions, de fer les coses d’acord a un criteri de governança, amb una continuïtat i no anar 
fent canvis en la legislació. 
Què tindrem? 
En primer lloc, la manera com treballen els equipaments nacionals. I en segon lloc, obtindrem 
una determinada informació documentada. 
Els polítics són uns indocumentats perquè no tenen evidències empíriques. Tots hauríem de 
documentar-nos. 
 
Els pregunten si els han molestat gaire les consultes. Es respon que sí, i que han estat 
rigorosos i exigents. S’han avaluat ells mateixos per a millorar. És una primera pedra sobre la 
que es poden construir coses. El més difícil és aturar-se i no seguir. I també, el moment en 
què esperes un retorn, en cóm has de fer les coses. 
 
JMC. És molt diferent que t’avaluïn respecte a que t’auditin. És un goig que t’avaluïn. Aportar 
documentació parametritzada del que fem bé i malament. I és un tercer qui posa sobre la 
taula la foto fixa de la institució, és molt important. Seria encara millor poder presentar 
l’avaluació amb objectivitat –feta per un tercer- als nostres responsables polítics i als 
membres del Patronat. Serà una eina cabdal el dia que enlloc de 3 avaluacions o 3 
equipaments se’n tinguin 100. Agraeix públicament la feina que s’està fent. 
 
JG. Insisteix en la dificultat de comprensió d’alguns dels nostres equipaments. L’Auditori té 
una orquestra d’aquí, i a més, un museu. Què hi fa un museu en un auditori? És un procés 
molt interessant la foto feta a l’Auditori, tot i que era el moment de la crisi, i després de dos 
anys sense director. Suggereix agafar equipaments que siguin comparables. Per exemple, en 
el cas de l’Auditori, doncs, el Kursaal o l’Auditori Atlàntida de Vic. I així, podrem comparar i 
enriquirem més la informació. 
 
CC. I equipaments d’altres països. 
 
ES. Encara falten les conclusions de la biblioteca nacional de Catalunya. Per nosaltres no ha 
estat un gran requeriment de feina. Hi veig també un valor social. No només ho hem 
d’ensenyar als nostres polítics sinó també a la ciutadania. 
 
MG. Ens hem centrat en el procediment. Hem fet una foto fixa. Ara falta la foto diagnòstica, 
quin impacte té en la societat. Ho cobrim amb la cultura? 
 
 

 


