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• Se celebrarà a Barcelona els dies 29 i 30 de març amb la participació de 

representants de la UE, experts i tècnics en cadascuna de les matèries, i 

representants dels sectors culturals i econòmics, entre d’altres. 

• Durant aquest congrés es presentarà el “Llibre Verd sobre Indústries Culturals 

i Creatives de la Comissió Europea”. 

Barcelona, 20 de gener de 2010. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha 

anunciat avui la celebració del Fòrum Europeu d'Indústries Culturals els pròxims dies 29 i 30 

de març, organitzat pel ministeri de Cultura amb la col·laboració de la Cambra Oficial de 

Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. El Fòrum se celebrarà prèviament a la Reunió 

Informal de Ministres de Cultura de la Unió Europea que tindrà lloc el 31 de març també a 

Barcelona. 

Durant el Fòrum es presentarà el “Llibre Verd sobre Indústries Culturals i Creatives de la 

Comissió Europea”. Les reunions estaran organitzades en una conferència inaugural, quatre 

sessions plenàries i dues sessions paral·leles, i s'articularan entorn dels següents cinc 

eixos:  
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• El finançament de les indústries culturals (mecanismes d'intervenció financera, 

sostenibilitat de les pymes...) 

• Els professionals de les indústries culturals (noves competències derivades de la 

mutació digital, mobilitat de talents...) 

• La internacionalització dels productes culturals (producció local en mercats globals, 

estratègies d'internacionalització i cooperació...)  

• La propietat intel·lectual i la gestió de drets 

• El desenvolupament territorial (cultura i desenvolupament territorial, programes 

europeus de desenvolupament local i regional) 

Participaran representants institucionals de la UE i dels diferents Estats Membres; experts 

d'alt nivell de cadascuna de les matèries; tècnics dels grups de treball de la Comissió 

Europea; i representants dels sectors de la indústria cultural, econòmic i formatiu, etc... 

 

	 

 


