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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Les diferents activitats culturals de caràcter temporal (exposicions, esdeveniments, espectacles...) s’utilitzen, cada cop 
més, com una eina clau en la promoció turística, econòmica o social de les ciutats. Ara bé, sovint, aquests ús es fa sense 
tenir uns objectius clars ni unes eines d’avaluació reals dels resultats obtinguts, fet que condiciona l’efectivitat de les 
polítiques. L’objectiu de la recerca és establir quins tipus de polítiques s’utilitzen a nivell europeu (Espanya, França, 
Bèlgica, Suïssa i Itàlia) i valorar-ne la seva efectivitat. 
 
L’estada ha permès analitzar les polítiques culturals de diverses ciutats com París, Brussel•les, Lille o Lens. 
Concretament, s’ha establert contacte amb una cinquantena d’establiments culturals, que han mostrat la seva 
experiència en el camp. Cal destacar que entre els equipaments que han col•laborat en la recerca figuren alguns dels 
centres més importants del món: museu del Louvre, domini del castell de Versalles, Centre Pompidou... Així mateix s’ha 
pogut parlar amb responsables de grans esdeveniments culturals, com les Exposicions Universals (París) o la Capitalitat 
Cultural Europea (Brussel•les).  
 
Els resultats de la recerca mostren com, tot i l’augment de la preocupació per part dels diferents equipaments culturals 
per la imatge que projecten, aquest fet no es tradueix en canvis destacables en les seves polítiques. Actualment, 
únicament els grans museus nacionals disposen dels instruments financers i de personal necessaris per portar a terme 
actuacions que influeixin en la imatge que projecten. Ara bé, darrera d’aquesta afirmació, s’amaga una preocupació 
generalitzada del conjunt d’equipaments per la seva imatge, preocupació que es tradueix en algunes iniciatives 
innovadores, portades a terme amb pocs mitjans, però amb uns resultats molt satisfactoris (els estudis dels llibres d’or, la 
creació de bases de dades de mitjans de comunicació o la realització d’enquestes entre el públic en són un exemple). En 
resum, un panorama dinàmic que mostra l’actualitat del tema.  



           

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Cultural activities with temporary character (exhibitions, events, spectacles…) are used normally as a key tool in tourist, 
economic and social promotion of cities. However, often these activities are developed without clear objectives or real 
evaluation tools. This situation conditions effectiveness of policies. The research main objective is to study which types of 
policies are used in different European countries (Spain, France, Belgium, Switzerland and Italy) and evaluate their 
effectiveness. 
 
Stay has contributed to analyze cultural policies of several cities like Paris, Brussels, Lille or Lens. Concretely, contacts 
have been made with fifty cultural establishment staff members, which have explained their experiences. It is necessary 
to emphasize that between these studied equipments they are some world reference centres: Louvre museum, castle of 
Versailles, Pompidou Centre… It has been also possible to interview direction members of great cultural events, like 
Universal Exhibitions (in Paris) or European Capital of Culture (in Brussels). 
 
Research shows how, although there is an increasing interest of culture equipments to project its image that is not 
translated in remarkable changes in its policies. At this moment, only great national museums have necessary financial 
instruments and personnel staff to carry out performances that influence the project image. However, they are a 
generalized preoccupation in all equipments for its image. The preoccupation has been translated in some innovating 
initiatives, carried out with few resources, but with very satisfactory results: visitors book studies, mass media data bases 
creation or public surveys are some examples. In short, the study shows the dynamic situation of this sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
MEMÒRIA CIENTÍFICA - ESTADES PER ACTIVITATS DE RECERCA 
RELACIONADES AMB ESTUDIS DE DOCTORAT (MODALITAT A) 
 
L'oferta cultural en les polítiques de màrqueting de les ciutats 
 
Daniel Paül i Agustí 
dpaul@geosoc.udl.cat 
 
1. Introducció 
 
L’objectiu principal de la recerca portada a terme entre els mesos de setembre i 
desembre de 2006 era establir el grau d’influència dels grans esdeveniments culturals de 
diverses ciutats franceses i belgues en la transformació física, turística, comercial i 
social de les ciutats. L’objectiu era recopilar les bones pràctiques realitzades, així com 
establir unes tipologies marc tot comparant els resultats obtinguts amb els estudis 
precedentment realitzats en els marcs català i italià. Aquest doble objectiu ha estat 
plenament assolit. La present recerca es va portar a terme amb el suport del 
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
2.- Marc de l’estudi  
 
Dins de l’estudi en el que s'emmarca l’estada objecte de la Memòria, s’està duent a 
terme l’estudi de dos casuístiques diferenciades: els grans esdeveniments puntuals que 
utilitzen la cultura com a eix vertebrador i el paper que juguen les infraestructures 
culturals. Per al desenvolupament de la recerca es parteix de la premissa que existeixen 
similituds suficients entre els dos tipus d’esdeveniments com per ser considerats de 
manera conjunta.  
 
En el moment d’iniciar l’estada s’havien centrat els esforços en la primera de les dues 
opcions, els grans esdeveniments de caràcter puntual. Concretament s’havia analitzat el 
funcionament, les estratègies i els impactes de celebracions com el Fòrum Universal de 
les Cultures Barcelona 2004, l’exposició internacional de Saragossa 2008, la capital 
europea de la cultura de Gènova 2004 i l’olimpíada cultural de Torino 2006.  
 
En aquest sentit, l’estada corresponia a la voluntat d’ampliar el número de casos 
d’estudis corresponent a la segona de les opcions, és a dir, a com l’ús de la cultura a 



           

 

través d’esdeveniments puntuals celebrats en infraestructures permanents és utilitzada 
com a element de promoció de la ciutat 
 
3.- Esdeveniments culturals i gestió de ciutat 
3.1.- Definició de gran esdeveniment. 
 
En la bibliografia actual, existeixen múltiples matisos del que s’entén com a gran 
esdeveniment. Per al present estudi hem optat per seguir una adaptació del terme 
“internation festivals” del matrimoni Gold (Gold & Gold, 2005), que alhora és 
equivalent al de “mega-events” (Roche, 1992, 2000; Spezia, 1992), “meta-spectacles” 
(Bergmann, 1999), “Hallmark events” (C. M. Hall, 1989) o “landmark events” (Hiller, 
1990): un gran esdeveniment es pot definir com un acte puntual en el temps i l’espai, 
que comporta una inversió econòmica important -normalment pública i amb 
repercussions sobre la ciutat-, repetitiu però que aspira a passar per únic i que recull 
l’atenció dels ciutadans, les administracions i els mitjans de comunicacions. Aquesta 
definició s’ha ampliat amb l’apreciació de Guala (2002), que considera que que també 
es pot parlar de grans esdeveniment en les grans construccions arquitectòniques que 
suposin una transformació important per la ciutat o un territori. 
 
Amb aquesta definició amplia, actualment són poques les ciutats occidentals que, en 
una data clau, no girin entorn d’un festivals de cinema, un acte esportiu, una fira de 
qualsevol tipus, una inauguració d’equipaments o una exhibició cultural. La celebració, 
ha passat a formar part de la quotidianitat urbana. Estudis recents mostren que 
existeixen a França més de 2.000 festivals anuals, quan el 1950 se’n celebraven una 
desena, i que cada ciutadà francès en té un que es celebra a menys de trenta quilòmetres 
de casa seva (Lucchini 2003). Aquesta explosió dels festivals s’està donant actualment, 
encara que a un altre nivell, amb els grans esdeveniments. 
 
Avui per avui, totes les ciutats amb un mínim pressupost aspiren a celebrar-ne un. Els 
tres o quatre grans esdeveniments tradicionals (Jocs Olímpics, Exposicions Universals, 
Mundials de Futbol) s’han convertit en una infinitat (mundials de totes les disciplines, 
esdeveniments culturals, visites del Papa, anys dedicats a qualsevol temàtica, ciutat de 
sortida del Tour o del Dakar...). Així, l’eficàcia de l’esdeveniment com a focus 
captadors de recursos turístics, mediàtics o econòmics -siguin públics o privats-, és cada 
vegada menor.  
 
Ara bé, tot i aquest fet, els beneficis continuen sent prou importants com perquè els 
gestors de les ciutat aspirin a organitzar-ne: promoció de la imatge de la ciutat, 
agilització i realització d'infraestructures, captació de capitals -públics i cada cop més 
privats-, reforç del poder polític i econòmic, augment de l’autoestima ciutadana, creació 
de consens polític, visibilitat important per als gestors, la ciutat i sovint, l’estat... Aquest 
fet genera que les ciutats candidates a acollir grans esdeveniments siguin cada dia més i 



           

 

que per tant es pugui considerar els grans esdeveniments com un element clau de la 
ciutat. 
 
3.2.- Perquè la cultura. 
 
En les últimes dècades la cultura ha anat adquirint, de forma progressiva, un paper cada 
cop més important dins de la presa de decisions polítiques. A tots els nivells polítics s'ha 
assistit a una revalorització de les accions culturals. Els ministeris de cultura, en altres 
èpoques secundaris, han anat passant a un primer pla. Paral·lelament, especialment a 
partir dels anys setanta, algunes regions europees (especialment en els quatre països 
estudiats) van començar a reclamar noves competències a nivell cultural així com la 
participació en la gestió i la presa de decisions en les diferents polítiques culturals. Ara 
bé, ha estat a nivell municipal on l'aposta de forma decidida per les polítiques cultural 
han tingut un major impacte, en tots els camps. 
 
Si històricament s'havia arribat a considerar que les arts eren un luxe realitzat amb el 
suport filantròpic i gaudit per les elits, avui la participació dels agents culturals és, 
sovint, una part bàsica dels diferents programes municipals. La ciutat actual depen 
enormement de l'ús que faci dels seus recursos cultural o de la seva voluntat d'atreure 
esdeveniments culturals, per a progressar. La cultura s'ha transformat en motor quasi 
fonamental del desenvolupament urbà (Richards & Wilson, 2004). Tota nova operació 
de certa envergadura que s'engegui en la majoria de les ciutats europees preveurà, 
almenys, un espai dedicat a finalitats culturals (enteses en un sentit ampli): sales 
d'exposicions, museus, espai per artistes, obres d'art al carrer, cinemes...  
 
Així, per exemple, els aspectes culturals es tenen presents en la rehabilitació física 
d'espais puntuals de la ciutat, quan no actuen directament sobre tot un barri o el conjunt 
de la ciutat (Strom, 2002; Robertson and Wardrop, 2004). El mateix es pot dir en el 
camp del desenvolupament econòmic i social de la forma i la funció urbana 
(development), així com en la pròpia planificació econòmica (McGuigan, 1996).  
 
La posició estratègica de la ciutat, entesa com un tot, dependrà de la seva oferta cultural. 
Especialment en les ciutats que ofereixen, o aspiren a oferir, una economia de serveis 
avançats (experience economy) l'ús dels esdeveniments culturals, del tipus que sigui, 
serà imprescindible per atreure i mantenir un cert tipus d'habitants, visitants i activitats, 
així com per a la imatge de la ciutat (Pine & Gilmore, 1999). El mateix es pot dir, amb 
lleugers matisos, en referència a la ciutat basada en l'oci (entertainment economy), on la 
cultura juga, novament, un paper fonamental. Una situació que a més a més es 
retroalimenta, ja que molt sovint són els propis responsables de la producció cultural els 
que tendeixen a anar a ciutats que ja gaudeixen d'una oferta important, augmentant, 
d'aquesta manera, el pes de la cultura en aquestes ciutats. Aquest és el cas, entre altres, 
de la classe creativa (creative class) que apunta Florida (2002a).  
 



           

 

Ara bé, tot i que l’aposta per la cultura siguin amb tota probabilitat desitjables, no hi ha 
una relació directa entre aquests equipaments culturals i la capacitat d'una ciutat per 
atreure coneixement, indústries o personal qualificat. Sí bé sembla clar que 
l’entreteniment basat en l’art i la cultura són una ajuda clau per atreure indústries 
tecnològiques, augmentar l’atractivitat d’una ciutat de cara al turisme o aconseguir 
inversors (Eisinger 2000; Hannigan 1998), calen altres factors per ajudar a posicionar 
estratègicament una ciutat (Florida, 2000). S'ha de tenir clar que no tot si val dins el 
camp de les polítiques culturals. No totes les accions que es portin a terme aconseguiran 
els objectius desitjats. És més, l'èxit rotund es reserva, normalment, a uns pocs 
equipaments estrella. Un exemple clar de la concentració de visibilitat de determinats 
equipaments culturals és el que ofereix Frangialli (1998): 
 
França: 38.000 monuments històrics --> 1500 d’ells reben més de 20.000 visitants 

5.000 museus    --> 15 reben més de 100.000 visitants 
 
Itàlia  1.700 museus públics  --> 15 reben més de 300.000 visitants 

700 museus privats   --> 8 reben més de 800.000 visitants 
 
Espanya: 1.250 museus   --> 26 reben més de 100.000 visitants 

7.500 heritage cites   --> 25 reben més de 100.000 visitants 
 
Per tant queda clar que només uns pocs equipaments culturals tindran la capacitat 
d’atreure fluxos importants. Ara bé, el paper d’aquells equipaments amb pocs visitants 
no es pot deixar de banda ja que tindran un cert grau d’influència en la imatge i 
l’atractivitat de la ciutat. 
 
Així, seguint la “metàfora pel lloc” (“Metaphor for Place”) de Canter (1977), es pot 
extreure que totes les ciutats que vulguin atreure l’atenció del gran públic han de tenir 
un mínim de tres elements: 
 
- activitat (ja sigui econòmics, cultural o social) 
- forma (una relació adequada entre edificis i espais) 
- significat (un sentiment de lloc, històric i cultural) 
 
A partir d'aquesta base, serà la pròpia activitat desenvolupada, entre altres, per la 
política cultural de la ciutat, la que marcarà, a grans trets, les diferències entre una ciutat 
i una altra. Ara bé, la tendència general entre les ciutats és la de reproduir esquemes ja 
trillats i recórrer a una sèrie d'actuacions que hagin demostrat la seva validesa en altres 
ciutats. La innovació és escassa. Els recursos es destinen a iniciatives com la 
construcció de grans edificis emblemàtics d'arquitectes famosos, la creació de nous 



           

 

barris museístics i d’oci o l’acollida d’esdeveniments itinerants, especialment finals 
esportives (Kearns and Philo, 1993; Zukin, 1995; Griffiths, 1998). La resta d’aspectes 
culturals es deixen, en la majoria de casos, de banda (Griffiths et al., 2003). Un clar 
exemple d'aquest fet el tenim en la recopilació d’actes o equipaments de caràcter 
culturals existents o previstos en 208 ciutats, realitzat per Judd et all, 2003 (Citat per 
Collins, 2004): 
 
Tipus    Número   Percentatge 
Esdeveniments   203   99% 
Museus    186   90% 
Districtes històrics   180   87% 
Centres d’art    171   83% 
Mercat de grangers   165   80% 
Oci / Espai de Restaurants  156   76% 
Districte cultural   143   69% 
Estadi esportiu   137   67% 
Festivals    133   65% 
Hotel per convencions  133   65% 
Espai concerts a l’aire lliure  132   64% 
Centre de convencions  129   63% 
Espai natural    124   60% 
Waterfront    119   58% 
Espais d’oci    73   35% 
Altres facilitats   49   24% 
Parcs temàtics   28   14% 
Casinos    24   12% 
 
 
Com es pot observar, la gran majoria dels paràmetres estudiats estan presents en més de 
la meitat del les 208 ciutats analitzades per la mostra. És més, són aquelles activitats que 
depenen tradicionalment d'una inversió privada (Casinos, espais d'oci i parcs temàtics), 
que per tant obeeixen a lògiques econòmiques més que no pas polítiques, les que estan 
menys presents en les ciutats analitzades. Totes aquelles activitats que tradicionalment 
han estat impulsades per la iniciativa pública es troben àmpliament presents, destacant 
dos tipus d'activitats culturals presents a més del 90% de les ciutats: els esdeveniments i 
els museus. Estem, per tant, davant d'unes actuacions que tindran, si més no, una 
presència important en les polítiques de les ciutats. Però saber fins a quin punt aquesta 
aposta pels esdeveniments puntuals i pels museus és la més adequada, en que es basa 



           

 

l’elecció d’aquestes iniciatives i quins impactes tenen en la vida ciutadana és l’objectiu 
de l’estudi. 
 
4.- Procés de treball 
4.1.- Casos d’estudi 
 
La recerca es va centrar en l’estudi del cas de París, complementat amb la realització 
l’estudi d’altres ciutats representatives del seu entorn.  
 
Així, de la ciutat de París, es va realitzar un estudi en profunditat de dos grans 
casuístiques. D’una banda, es van estudiar tres grans pols considerats grans 
esdeveniments seguint l’apunt anteriorment mencionat de Guala (2002). Aquests 
centres foren: 
 
- El museu MAC / VAL, de nova construcció i que és el primer gran museu construït a 
la perifèria de París 
- El centre de la Villette (Parc, Citè de la Musique i Citè des Sciences et de l’Industrie), 
que va suposar una interessant estratègia de requalificació d’un entorn marginal a partir 
de l’ús de la cultura 
- El museu del Quai Branly, de nova construcció i considerat com l’operació més 
important de París des del projecte Gran Louvre 
 
D’altra banda es van analitzar les grans exposicions temporals com a gran esdeveniment 
de promoció cultural. Dins aquest camp es van estudiar els museus que realitzen les 
majors exposicions temporals, és a dir: Louvre, Centre Pompidou, Château de 
Versailles, Musée Rodin, Institut du Monde Arabe, Musée de l’Arme, Musée National 
du Moyen Age i Musée Guimet. 
 
Pel que fa a les ciutats altres ciutats estudiades, aquestes van ser diverses. D’una banda 
la ciutat de Lille, Capital Europea de la Cultura l’any 2004 i una de les poques Capitals 
que ha mantingut l’infraestructura física i administrativa creada en aquell moment per 
continuar realitzant nous esdeveniments (cas, el 2006, dels Bombaysers de Lille 3000, 
gran festa entorn a la temàtica índia). A Lille es va poder recopilar informació sobre els 
responsables de l’estructura hereva de la capitalitat del 2004, així com de les diferents 
Maison Folie, un nou concepte d’espai cultural obert considerada com l’actuació clau de 
la celebració del 2004. De les dotze Maison Folie creades el 2004 en continuen 
funcionant nou, recopilar-se informació representativa de sis d’elles. 
 
Igualment es va analitzar informació de la ciutat de Lens, que acollirà l’any 2010 la 
primera seu descentralitzada del museu del Louvre. Més enllà de la instal·lació d’un nou 
museu en un territori antigament miner i actualment en crisi, es tracta d’una gran 



           

 

operació de requalificació i diversificació de la zona, acompanyada d’un ambiciós 
projecte de requalificació física i funcional del centre de la ciutat que fan de l’actuació 
un interessant cas d’estudi. 
 
Pel que fa a Bélgica, es va portar a terme un estudi basat en les exposicions temporals 
que porten a terme determinats museus de la capital (Centre Belge de la Bande 
Dessinée, Musée Ixelles, Musée de l’Armée) així com en l’analisi de la iniciativa 
Europalia, la principal mostra organitzada a Bélgica. Igualment, es va recopilar 
informació de la ciutat de Mons, considerada per llei la capital cultural de la Wallonie i 
que està portant a terme un seguit de grans obres de caràcter cultural amb l’objectiu de 
presentar-se a la capitalitat cultural europea l’any 2015. 
 
4.2- Metodologia utilitzada 
 
En el Pla de treball presentat en el moment de realitzar la sol·licitud de beca s'havien 
apuntat tres grans tipologies en la recopilació de les dades: recerca bibliogràfica, 
entrevistes a líders d’opinió locals i treball de camp. 
 
Pel que fa a la recerca bibliogràfica, es va poder accedir a diferents biblioteques 
especialitzades d’on es va poder extreure una gran informació, tan en quantitat com en 
qualitat. Així, cal destacar la informació obtinguda de la biblioteca de la Délégation au 
développement et aux affaires internationales del département étude et prospective del 
Ministère de la Culture et de la Communication: 
- memòries d’activitat 
- documentació legislativa 
- estudis de públics 
- reculls de premsa 
 
Igualment important va ser la informació recopilada a la seu del Bureau International 
des Expositions, en aquest cas centrada en la valoració post-esdeveniment de les 
diferents exposicions universals i internacionals organitzades en els últims anys.  
 
Finalment cal apuntar en aquest camp la possibilitat de consultar informació referent a 
les memòries de candidatura i les avaluacions finals de les capitalitats europees de la 
cultura, que es va poder realitzar a la seu de la Comissió Europea a Brussel·les. 
 
Pel que fa a les entrevistes als líders d’opinió locals, es va poder realitzar un número 
d’entrevistes superior al previst, aportant informació quantitativa i qualitativa de molta 
utilitat i documents que, pel seu caràcter intern, difícilment s’haurien pogut aconseguir 
per altres vies. Les entrevistes es van realitzar a través d’un qüestionari semiestructurat 



           

 

amb responsables tècnics de l’àrea de comunicació o estadística. Així, es va poder 
realitzar entrevistes a: 
 
- Responsables d’equipaments culturals (35) 
- Responsables de l’administració pública (12) 
- Professors universitaris (6) 
 
A més a més, en alguns casos concrets (5) es van realitzar entrevistes als màxims 
responsables dels equipaments, per tal de contrastar la seva visió de conjunt amb la dels 
tècnics dels diferents projectes. Igualment, es va poder entrevistar, amb resultats 
plenament satisfactoris, els dirigents de dos de les iniciatives estudiades: la Capitalitat 
Cultural Europea i el Bureau International des Expositions (organisme que atorga les 
exposicions universals i internacionals). 
 
Finalment, en referència al treball de camp, es va portar a terme un seguiment dels 
diversos centres objecte d’estudi tot avaluant sobre el terreny les informacions 
recopilades i facilitades. 
 
5.- Conclusions de la recerca 
Per una diversificació de la definició d’esdeveniment cultural 
 
Els resultats de la recerca desenvolupada mostren, a nivell teòric, com es necessària una 
ampliació de la definició de gran esdeveniment que vagi més enllà de les definicions 
actualment acceptades. 
 
Així, a través de les recerques portades a terme, s’ha validat perfectament l’ús 
metodològic de l’apreciació de Guala respecte a la conveniència d’ampliar la definició 
de gran esdeveniment tot abandonant una visió pràcticament basada en exclusiva en els 
costós econòmics de l’esdeveniment, el públic participant o la repercussió en els mitjans 
de comunicació, per passar a una definició més àmplia de gran esdeveniment que 
inclogui variables com: 
- Les característiques i dimensions de la ciutat que acull l’esdeveniment 
- Localització de les celebracions (centre o perifèria) 
- Característiques del sistema econòmic local 
- Objectius de l’esdeveniment 
- Estratègies de governance 
- Llegat de l’esdeveniment 
 



           

 

Només si es tenen presents aquestes noves variables es podran valorar efectivament els 
impactes que actualment suposen les diferents activitats de caràcter cultural que es 
porten a terme a moltes ciutats europees. 
 
Una conscienciació creixent i uns resultats encara no visibles. 
 
A nivell pràctic, la recerca mostra com l’optimització de les inversions realitzades en 
matèria cultural estan lluny d’assolir els nivells màxims. Així, tot i l’augment de 
l’interès per part dels diferents equipaments culturals per la imatge que projecten, aquest 
fet no es tradueix en canvis destacables en les seves polítiques. Són molts els 
equipaments culturals i els esdeveniments que expressen la seva preocupació per 
l’impacte de la seva imatge, però són molt pocs els casos en que es posen les eines 
necessàries per tenir un control efectiu sobre aquesta. Així, actualment, únicament els 
grans museus nacionals disposen dels instruments financers i de personal necessaris per 
portar a terme actuacions que influeixin en la imatge que projecten.  
 
Així, pel que fa als impactes de la comunicació dels esdeveniments culturals en la 
imatge de ciutat, en aquests moments la majoria de la comunicació dels equipaments 
culturals es limita a una lluita, quasi desesperada, per aparèixer en els mitjans de 
comunicació, generant una competència entre equipaments culturals en la que els nous 
equipaments acostumen a sortir-hi perdent. Per motius econòmics són pocs els que 
recorren a la publicitat, però igualment són pocs els que busquen altres eines per 
difondre i optimitzar la seva comunicació. En aquest sentit és especialment greu la 
fragmentació d’iniciatives existents i es troba a faltar, especialment, una coordinació 
mínima i efectiva entre els diferents equipaments. És més, actualment, quan algun 
organisme, normalment les oficines de turisme, intenten agrupa l’oferta dels diferents 
equipament de cara a fer-ne una promoció conjunta, la col·laboració per part de les 
diferents institucions culturals és poc efectiva. D’aquesta manera, l’impacte de la 
promoció dels diferents equipaments culturals perd en eficàcia. Per tant, en la majoria 
de ciutats estudiades, l’efecte que la comunicació cultural té sobre la ciutat és 
pràcticament nul a escala supraregional.  
 
Menció a part mereixen els grans equipaments que actuen com a motor capaç de 
d’arribar, individualment, a un públic ampli. Aquest és el cas dels grans equipaments 
culturals parisencs que aposten per importants exposicions temporals per atreure 
l’atenció dels mitjans de comunicació. Unes grans exposicions que, de forma habitual, 
tenen a més a més patrocini privat, fet que permet engegar campanyes de comunicació 
àmplies. Destaquen però la preparació minuciosa de la programació i la difusió 
d’aquesta amb suficient antelació com per atreure fluxos internacionals (antelació que 
no es present en els restants casos d’estudi, a excepció feta del museu “la piscine” de 
Roubaix). Es tracta però generalment d’impactes aconseguits gràcies a esdeveniments 
puntuals. La comunicació de la institució, pròpiament dita, no acostuma a ser un 
element molt habitual (si exceptuem el cas de la interessant i intensa política 



           

 

comunicativa del recentment inaugurat museu del Quai Branly) perdent-se així la 
possibilitat de comunicar a llarg termini tot fidelitzant el públic i ampliant l’impacte. 
 
En canvi, a escala local s’estan aconseguint progressos interessants, especialment pel 
que fa a la gestió de les Maison Folie herència de la capitalitat cultural de Lille 2004. 
L’obertura dels nous centres en zones perifèriques de l’aglomeració de Lille està portant 
a captar un públic nou, al mateix temps que aconsegueix que habitants d’altres zones de 
la ciutat visitin espais anteriorment marginats. Es tracta en aquest punt de repetir, amb 
uns mitjans més modestos i per tant, més assequibles, operacions del tipus de les 
desenvolupades als anys vuitanta, en les que la cultura era només el contingut d’un gran 
continent fruit d’una reforma urbanística (un dels màxims exponents n’és el cas de la 
parisenca Villette). Ara bé, la diferència fonamental rau en el rol que es dona a 
l’activitat cultural en aquests nous equipaments. Ja no es tracta únicament de museus 
(encara que aquests continuen realitzant-se, com demostra el gran projecte Louvre – 
Lens), sinó de centres polifacètics, que no només tenen la voluntat d’arribar a tota la 
població, si no que posen en marxa apostes decidides per involucrar, efectivament, el 
conjunt de població, per bé que aquest objectiu no sempre s’aconsegueixi. En aquest 
cas, sí que es pot afirmar que l’impacte sobre la imatge de la ciutat, tan a nivell micro 
com macro, és importantissim.  
 
Ara bé, una de les mancances principals de totes les institucions és l’avaluació dels 
resultats. Així, la majoria d’actuacions que es porten a terme es desenvolupen d’una 
manera purament intuïtiva i són pocs els casos en els que s’han trobat equipaments que 
han avaluat l’efectivitat de les seves campanyes comunicatives. En aquest sentit, 
destaquen les excel·lents actuacions de monitoratge portades a terme pel museu del 
Louvre, així com pels responsables del Parc de la Villette, un exemple que altres 
institucions haurien de seguir. Ara bé, tot i que aquest monitoratge exhaustiu sigui 
l’excepció, la majoria de museus francesos (a diferència del que s’ha pogut observar en 
altres països) tenen una autèntica preocupació per l’obtenció de dades dels visitants i 
són pocs els museus que no disposen de cap tipus de monitoratge. L’estudi de la 
procedència dels visitants, de l’edat d’aquests així com de l’opinió que expressen de la 
visita al museu són presents a la majoris de museus, permeten una reflexió que influeix 
en la preparació de les activitats del centre i en la seva difusió. En aquest sentit les 
iniciatives del Musée National du Moyen Age són summament interessants ja que sense 
una gran despesa de mitjans (enquestes puntuals i seguiment del llibre d’or) ha engegat 
un monitoratge del seu públic que ha portat a una sèrie de polítiques, que han resultat 
efectives de cara a la captació del públic jove i d’habitants dels barris limítrofs amb el 
museu. 
 
En aquest sentit cal afirmar que l’obligació que moltes institucions franceses tenen de 
realitzar una memòria d’activitats ha ajudat no només a millorar la transparència de les 
institucions culturals, molt superior a la de les restants institucions estudiades, sinó 
també a buscar instruments de monitoratge efectius dels museus. En aquest sentit, 
l’extensió d’una figura semblant podria ser interessant d’aplicar per millorar el 
funcionament de molts centres. 



           

 

 
Per últim s’ha de destacar que la proliferació de centres culturals en els últims anys, 
coincidint amb l’actual limitació dels recursos públics disponibles, ha portat molts 
museus a una “lluita” pels recursos, no només pressupostaris, si no per atreure públic a 
les seves mostres, l’atenció dels mitjans de comunicació, els patrocinadors o la 
celebració d’actes a l’edifici del museu. Aquesta situació és especialment greu en el cas 
de París, on conviuen de forma habitual diverses grans mostres en un mateix període de 
temps. En aquest sentit sorprèn el fet que, generalment, les institucions culturals no 
considerin, si no és puntualment, que estiguin en competència entre ells, al mateix 
temps que es lamenten especialment de la sobreoferta existent o les dificultats per 
aparèixer a la premsa. Si bé es pot descartar una competència “ferotge” entre els 
diversos equipaments, no es menys cert que una competència, sovint involuntària, 
existeix entre les diferents institucions culturals, i no sembla que s’estigui treballant per 
superar-la. Actualment existeix una desconfiança mútua entre institucions que limita la 
pressa de contactes entre elles als actes purament protocolaris. Aquesta competència 
però es podria solucionar, almenys parcialment, amb instruments de col·laboració o de 
diàleg que permetessin l’optimització i la millora de la distribució dels esforços de les 
institucions, sent la comunicació un dels camps en els que això seria possible i a través 
dels quals la imatge d’una ciutat en podria sortir més beneficiada.  
 
Per tant, després de la realització de la recerca pertinent, es pot considerar que els dos 
objectius marcats inicialment han estat complerts. Així, d’una banda, és necessària una 
ampliació de la definició de gran esdeveniment més enllà de la que s’utilitza en els 
últims anys tot incorporant una visió més àmplia que inclogui determinades activitats 
puntuals organitzades pels equipaments culturals. D’altra banda, malgrat que actualment 
el seu desenvolupament no hagi arribat a un grau òptim, s’ha vist com existeix un 
panorama dinàmic que demostra que l’impacte dels grans esdeveniments culturals té, i 
sobretot pot arribar a tenir, un impacte important i beneficiós en la creació d’imatge de 
ciutat. 
 
6.- Noves pistes de recerca 
 
Entre les línies de recerca futures previstes figuren la comparació dels resultats 
obtinguts amb la d’altres ciutats europees, especialment espanyoles i italianes, per 
corroborar si les tendències observades en el cas francès i belgues són extrapolables a 
altres països europeus o són fruit d’un marc legislatiu específic. Igualment es continuarà 
recopilant les bones pràctiques desenvolupades per tal d’establir unes tipologies marc 
aplicables a altres esdeveniments. 
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