
UN PAÍS DE CULTURES

I TROBADA D'IDEES I PROJECTES CULTURALS
26 DE FEBRER, 8 D'ABRIL I 12 DE JUNY DE 2019
CENTRE CULTURAL LA NAU · VALÈNCIA

ORGANITZA COL·LABORA



Urbanes i rurals, autòctones i migrants, 
tradicionals i transgressores, de minories 
i comunals, juvenils i d’edat avançada, 
de tribus i de masses, lletrades i 
digitals… La dimensió cultural s’expressa 
de tantes maneres com matisos, grups 
d’estatus i estils de vida, ocupacions 
professionals i modulacions estructurals 
té una societat. 

Vivim en societats plurals. La societat 
valenciana és una societat plural. En un 
mateix espai conviuen, concorden, 
discrepen, es confronten, persones i 
grups socials que tenen formes diferents 
d’interpretar el sentit de l’existència, de 
la vida en comú i del món.

Aquesta pluralitat és un fet. Però res no 
garanteix a priori contribuïsquen al 
benestar social, a l’harmonia i la 
concòrdia, a la integració i la inclusió. En 
aquest moment històric les desigualtats i 
determinades diferències es prenen com 
a signes discriminants per a 
l’estigmatització. Les forces que 
impulsen els tancaments comunitaristes 
i les expulsions sembla que guanyen la 
partida. Per això, proposem crear espais 
i xarxes, trobades periòdiques en què les 
experiències i projectes culturals, bones 
pràctiques estimuladores de la 
creativitat i la innovació sociocultural, 
que promouen el diàleg, la cooperació i 
la construcció del bé comú.

Aquest projecte es desenvoluparà 
en tres etapes: 

Inauguració i conferència de 
Fernando Delgado, escriptor

Presentació dels resultats de la primera 
enquesta sobre participació cultural 
realitzada a la Comunitat Valenciana. 

1. OBSERVATORI CULTURAL
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10:00h

12:00h

3. LABORATORI CULTURAL

Presentació de projectes orientats a ampliar 
els públics mitjançant estratègies d’inclusió 
sociocultural.

Lliurament de premis als millors projectes.

12 de juny de 2019 · Centre Cultural La Nau

Primera taula: Bones pràctiques en 
context urbà

Pausa per al cafè

Segona taula: Inclusió de grups vulnerables

Dinar

Tercera taula: Bones pràctiques en 
context rural

Quarta taula: Cultures migrants

Actuació d’Els Jóvens (Ontinyent)

2. BONES PRÀCTIQUES

14:00h

19:30h

10:30h - 12:00h

12:00h - 12:30h

12:30h - 14:00h

16:00h - 17:30h

17:30h - 19:00h

09:00h - 10:30h
Conferència

8 d’abril de 2019 · Centre Cultural La Nau


