
Dimensions 
culturals & 
socials de la 
SOTENIBILITAT 
CULTURAL



Introducció
• Globalització i respostes
• Concepte de sostenibilitat cultural
• Beneficis potencials
• Reptes potencials



Globalització 
i respostes



Urbanització



Comerç 
internacional



Migració massiva



Tecnologia 
informàtiques



Organitzacions i 
normatives 
internacionals



Conveni de la 
Diversitat de 
Expressions 
Culturals de 
UNESCO

• Protegir i promoure la diversitat 
d’expressions culturals 

• Creeu les condicions perquè floreixin 
les cultures i interactuïn lliurement de 
manera beneficiosa mútuament 

• Promoure el respecte per la diversitat 
d’expressions culturals i sensibilitzar 
sobre el seu valor



Conveni de la 
Salvaguarda del 
Patrimoni Cultural 
Intangible de 
UNESCO

• Salvaguardar el patrimoni cultural 
immaterial (ICH)

• Garantir el respecte per les ICH de les 
comunitats, grups i individus

• Sensibilitzar i apreciar la ICH a tots els 
nivells

• Oferir ajuda i cooperació internacionals



Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible de 
PDONU

• Ciutats i comunitats sostenibles

• Salvaguardar el patrimoni natural i 
cultural



...posant la gent al centre del 
patrimoni“ ”



Concepte de
Sostenibilitat 

Cultural



LA SOSTENIBILITAT 
CULTURAL ÉS UNA 
PRÀCTICA DE 
RECERCA 
RECIPROCAL

•Afavoreix les relacions

• Genera coneixement sobre l’ecologia 
sociocultural

• Guia diverses intervencions ètiques 
que milloren la vitalitat i el benestar de 
comunitats específiques i aspectes 
estimats de la seva vida expressiva

• Inclou seguiment i avaluació



Definició 
funcional

La sostenibilitat cultural és una pràctica 
de recerca recíproca i generativa que 
fomenta les relacions socials, genera 
coneixement sobre l’ecologia 
sociocultural i guia intervencions ètiques 
I diverses que milloren la vitalitat i el 
benestar de comunitats específiques i 
aspectes apreciats de la seva vida 
expressiva.



Model 
ecològic

Aprenentatge i 
ensenyament

Portadors de 
tradició i 

comunitats

Contexts i 
construccions

Infraestructura 
i normatives

Mitjans i 
indústries 
culturals 



Basat en 
recerca:
Schippers I 
Grant



Procés de sostenibilitat 
cultural

AvaluacióRecerca

Compromís comunitari

Visió 
comunitària ProjectesRelacions 

socials



BENEFICIS 
POTENCIALS



Valorització cultural



Habilitats de 
comunicació 
millorades



El poder de la 
història personal



Noves experiències 
per als visitants



Noves experiències 
per als visitants



Revitalització de 
tradicions 
gastronòmiques



Innovació amb 
tradicions 
gastronòmiques



Cohesió social



Cohesió social:
Construir ponts



REPTES
POTENCIALS



“Generificació”: plats 
icònics dominen



Captació de beneficis 
per part de les elits



Preguntes?
Contacte: michaelatwoodm@gmail.com
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