
 
Jornada de Treball  
Grup impulsor de la Xarxa 

Cultura per la inclusió social 
Barcelona, 26 de maig de 2010 
Palau de la Virreina (La Rambla, 99), Espai 4. 
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La Jornada "Cultura per la inclusió social" és una 
iniciativa de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i 
del Consell de la Cultura de Barcelona.  

Té per objecte: 

 Contextualitzar la creació de la Xarxa en el marc de l’Acord 
Ciutadà per una Barcelona inclusiva i del Pla Estratègic de 
Cultura. Nous Accents. 

 Situar l’objecte de la Xarxa en l'àmbit de les desigualtats 
culturals. 

 Impulsar al diàleg entre el Grup Impulsor de la Xarxa sobre 
els processos relacionats amb el seu desenvolupament: 
Convergències, dissidències i expectatives. 

 Iniciar la construcció d’una agenda que incorpori les quatre 
dimensions de la Xarxa: Connectar, donar visibilitat a 
experiències en curs, provocar el discurs compartit i posar 
l’accent en la condició de laboratori. 

A qui s'adreça 

La Jornada s’adreça als membres del Grup Impulsor de la Xarxa 
de Cultura per la Inclusió Social de Barcelona. 

 

10:00 Acollida als participants.  Cafè.  Lliurament de documentació. 

10:30  Context:  Cultura i inclusió social 
Obertura a càrrec del Sr. Ricard Gomà, Tinent d’Alcalde d’Acció 
Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona,  i del Sr. Jordi 
Martí, Delegat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. 

11:00 Conceptes: Les desigualtats culturals a la ciutat del segle 
XXI 
Ponència a càrrec del Sr. Antoni Ariño, Professor de Sociologia i 
Vicerector de Planificació i Igualtat de la Universitat de València 

11:45 Debat 1: Socialitzar la cultura? Culturitzar l’acció social? 
Les desigualtats culturals com a repte compartit entre el 
sistema cultural i el sistema de l’acció social. 

12:15 Pausa 

12:25 Accions: Elements per una agenda de la Xarxa Cultura 
per la inclusió social 
Sr. Carles Giner, Secretari del Consell de la Cultura de Barcelona. 
Sra. Mercedes Giovinazzo, Directora de la Fundació Interarts. 

12:40    Debat 2: Connexions, visibilitat, discurs compartit i 
laboratori. Desplegament de la Xarxa. 

13:15 Tancament de la Sessió 

  



 
 

Cultura i inclusió social 

Costa trobar, en el nostre entorn més immediat, espais estables de diàleg 
entre l’acció social i el desenvolupament cultural.  Les polítiques culturals i 
les polítiques socials sovint han configurat universos paral·lels, un veïnatge 
correcte i ben avingut, però amb pocs espais d’intersecció. Mentrestant, 
les noves realitats urbanes sumen noves desigualtats a les ja tradicionals 
desigualtats d’accés al capital cultural.  Urgeix, per tant, construir espais 
de trobada entre les diverses organitzacions que tenen a veure amb la 
lluita contra les desigualtats culturals.  Necessitem espais de confluència 
entre organitzacions socials i organitzacions culturals amb vocació de 
desenvolupar la vessant més inclusiva de la cultura. 

Connectar universos paral·lels 

Neix, per tot això, la Xarxa Cultura per la inclusió social.  I neix el 26 
de maig, en el marc de la primera jornada de treball del Grup Impulsor 
d’aquesta xarxa.  Integren aquest Grup Impulsor una vintena 
d’organitzacions (associatives, privades i públiques) que tenen en comú la 
vocació de desenvolupar polítiques d’inclusió, especialment orientades a la 
superació de les desigualtats culturals. 

El Grup impulsor de la Xarxa 

Participen en la Jornada del 26 de maig: Ateneu de 9Barris, ADETCA-
Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya, l'Àrea d'Acció Social i 
Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Càrites Diocesana de Barcelona, 
CCCB-Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Centre de 
Normalització Lingüística de Barcelona, COCARMI-Comitè Català de 
representants de persones amb discapacitat, Consorci de Biblioteques de 
Barcelona, Creu Roja de Barcelona, DJ’s contra la fam, ECAS-Entitats 
Catalanes d’Acció Social, FATEC-Federació d’Associacions de Gent Gran de 
Catalunya, FEDAIA-Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància 
i l’Adolescència, Fundació la Caixa, Fundació Tot Raval, Institut de Cultura 
de Barcelona, L’Auditori, Mercat de les Flors-Centre de les Arts del 
Moviment, MUHBA-Museu d’Història de Barcelona, Museu Picasso, Taula  
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, TNC-Teatre Nacional de 
Catalunya i Xarxa de Centres Cívics de Barcelona.    

Connectar, fer visible, crear coneixement i ser laboratori 

De la mà del seu Grup impulsor, Cultura per la inclusió social pretén 
connectar tres universos diferents, el social, el cultural i el sociocultural.  
Perquè de la connexió sorgeix el coneixement i la interacció.  Però la Xarxa 
no és només connexió; la xarxa pretén, també, fer visibles realitats ja 
existents, especialment orientades a la inclusió des de la cultura. Mapificar, 
doncs, la realitat dels projectes culturals orientats a la inclusió social no és 
només posar en valor els projectes ja existents, sinó un instrument per 
crear i difondre coneixement nou sobre les desigualtats socials.   I quan es 
crea coneixement des d’un nou espai compartit es crea, també, discurs 
comú.  Un discurs que ja no és unilateral, una interpel·lació a l’altre, sinó 
que té un caràcter compartit.  Però cal, finalment, exigir una quarta 
condició a la xarxa:  La capacitat de ser laboratori, d’impulsar noves 
iniciatives que permetin la prova, l’assaig, en la construcció de nous 
instruments per al desenvolupament inclusiu de la cultura. 

Polítiques, conceptes i instruments 

El 26 de maig servirà per contextualitzar la Xarxa Cultura per la inclusió 
social en el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva  i 
en el marc del Consell de la Cultura de Barcelona. Una 
contextualització que té a veure amb el desenvolupament de polítiques de 
ciutat (socials, culturals, socioculturals) en el llarg termini.  Però, en segon 
terme, la Jornada serà una oportunitat per treballar i dialogar sobre els 
conceptes vinculats a les desigualtats culturals, les noves i les velles.  
Posar nom i magnituds a les desigualtats culturals implica aprofundir en el 
coneixement dels nous reptes que té la ciutat.  I, finalment, la Jornada 
tindrà una vocació instrumental: S’hi presentaran les primeres eines per la 
construcció de coneixement sobre projectes culturals orientats a la 
inclusió.  A partir d’aquests tres elements (polítiques, conceptes i 
instruments) i, també, del diàleg i les aportacions del Grup Impulsor, la 
Xarxa anirà construint la seva agenda pels propers anys.   

 

 

 
 


