
II JORNADA:

PARTICIPACIÓ CULTURAL 

EN CONTEXT URBÀ

14 NOVEMBRE 2018

EDIFICI DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT 

DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Saló d’actes. c/ Campoamor, nº 91. (cantonada c/ Crevillent)

46022 València 

#cultinclusiva
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INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

http://esdeveniments.uv.es/go/cultura-inclusiva2018

Inscripció gratuïta del 15 d’octubre a l’11 de novembre.  



9:30 h. Presentació

Roberto Jaramillo, Regidor de Joventut del Ajuntament 

de València.

Antonio Ariño, Vicerector de Cultura i Esport.

9:45 h. Taula Redona

“Participació cultural en context urbà” 

11:15 h. Pausa cafè.

11:30 h. I Premi Cultura Inclusiva.

Exposició projectes guanyadors Ajudes Emergents.

Projectes guanyadors Ajuda Emergents 2015.

-Pla Integral de Anticipació de Castellar-l’Oliveral.

-Dikela Mishtos. Història i Cultura Gitana contada des 

d’El Cabanyal.

-Grup Antonio Rueda –Arte Sano Meninfot- Art Urbà

-Memorabilis.

-Festival de Cinema Itinerant Totó.

-La Mola és nostra i la volem verda. 

Projectes guanyadors Ajuda Emergents 2016

-Finestra Inclusiva 2017.

-Orriols, autoretrat del barri.

-Fuensanta, lliure de violència.

-Preciós plàstic.

-Baixa al carrer.

-Con voz propia.

-Unidos por la armonía.

-Pequellibres.

-Cabanyal-Horta.

-Reconstruint Cabanyal.

Projectes guanyadors Ajuda Emergents 2017

-La mare que em va parir.

-Las Gachilleras Luchadoras y l’Anticor.

-VIH Una mirada activa.

-Boza, dret a ser.

-Som el Sud.

-Projecte+Vida.

-Orriols: Un barri que compta.

-LABI Laboratori pensament, creació i difusió imatge.

-Fent-Feina.

-Espai en transició. Glosari i taller d’imatges contextua- 

litzades en Espais Zombi.

13:30 h. Lliurament del premi i cloenda jornada.

14:00 h. Menjar.

OBJECTIU JORNADA:

L'objectiu de la jornada és la de propiciar un espai 

d'anàlisi i reflexió sobre l'accés i la inclusió social en 

l'àmbit de la cultura per mitjà de la creació, la participació 

i el consum de béns culturals, i com promoure una 

ciutadania més activa i ciutats més creatives.

PONENTS TAULA REDONA:

Antonio Ariño Villarroya, Vicerector de Cultura i Esport i 

Catedràtic de Sociologia. Universitat de València.

Elizabet Català Collado, Educadora Social, Tècnica de 

Joventut de l’Ajuntament de Xirivella i coordinadora del 

projecte Nau Social 1ª edició.

Miguel Ángel Hoyos Alarte, periodista en RTVE, professor 

del Màster en Creativitat de la Universitat Autònoma de 

Barcelona.

I PREMI CULTURA INCLUSIVA

L'objecte del premi és el de guardonar al millor dels 

projecte guanyadors en les convocatòries de les ajudes 

Emergents a projectes de creativitat, innovació i inclusió 

sociocultural convocats en els anys 2015, 2016 i 2017 amb 

el propòsit de permetre la continuïtat i la multiplicació 

dels seus resultats i que seguisquen contribuint a visibilit-

zar, reflexionar o reduir la distribució desigual dels béns 

socioculturals.

Participants:

Els projectes guanyadors en les convocatòries de les ajudes 

Emergents a projectes de creativitat, innovació i inclusió 

sociocultural convocats en els anys 2015, 2016 i 2017.

Premi: 3.000 €.

El Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de 

València expedirà certificats d’assistència.


