
 

 

 

 
 
 

 

I TROBADA DE TREBALL D'EMPRESES DE GESTIÓ CULTURAL DEL  

PAÍS VALENCIÀ 

 

 

“REFLEXIONS AL VOLTANT DEL PANORAMA CULTURAL VALENCIÀ I 

PROPOSTES DE MILLORA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ORGANITZA: Associació Valenciana d'Educadors de Museus (AVALEM) 

 

COL·LABORA: Ajuntament d'Onda 

 

DATA: dissabte 4 de març de 2017 

 

HORA: de 9.30 a 14:00 hrs 

 

LLOC: Museu del Taulell “Manolo Safont” (Av. Roma, 1 – 12200 Onda, Castelló) 

 

 

 

MARC DE REFERÈNCIA: 

 

L'associació AVALEM te com a propòsit agrupar a professionals de diferents especialitats al voltant de 

la necessitat i importància d'educar en l'art i el patrimoni, ja sigui a través de museus, ensenyament 

reglat, associacions o organitzacions privades. Amb aquesta finalitat pretén donar suport i impulsar 

iniciatives educatives relacionades amb aquests camps en qualsevol tipus d'entorn cultural i promoure 

la trobada i la formació dels diferents professionals relacionats amb el sector a través de congressos i 

simposis. Sembla gairebé obligatori, en un moment com l'actual, on primen les recompenses a molt 

curt termini, que ens preocupem per sembrar un arbre robust, els fruits només els veurem a llarg 

termini, i per això cal una continua reflexió i anàlisi del que estem fent com a professionals. 

 

En aquest marc AVALEM organitza aquesta jornada que respon a la necessitat i responsabilitat de 

repensar l'actual panorama cultural al País Valencià de forma continuada, i específicament des de la 

seva vessant més educativa,  apostant per aquesta meditació en aquest cas des de la perspectiva de 

les empreses de gestió cultural. Aquestes, en la seva relació amb les administracions, centres 

educatius, museus, teatres, espais d'art, certàmens musicals i audiovisuals, espais naturals, centres 

d'interpretació, etc. esdevenen un factor molt important dintre de qualsevol entramat cultural. Per això 

cal fomentar el debat sobre els seus posicionaments i aportacions a l'actual model cultural valencià. 

 

Com és aquest model? Que volem d'ell? Quina intencionalitat te? Quin paper poden jugar les 

empreses de gestió cultural? Quins són els seus límits d'actuació? Amb quines problemàtiques es 

troben? Com podem millorar la seua situació? Que aporten i que obstaculitzen? Cal una ètica 



 

 

 

 

 

d'actuació? Estan preparades aquestes empreses per oferir uns serveis de qualitat? Quina 

intencionalitat educativa ens ofereixen? Com són les relacions amb els altres agents culturals?... 

 

Debatre aquestes qüestions ha de contribuir a establir paràmetres d'actuació i marcs de referència per 

a accions i planificacions futures. 

 

DIRIGIDA A: Empreses de l'àmbit de la gestió cultural i patrimonial, empreses de l'àmbit de la gestió 

educativa, professionals de l'educació en museus, professionals de l'educació en general, tècnics en 

gestió cultural i representants de les administracions públiques, totes aquelles persones interessades 

en la gestió cultural i educativa. 

 

LA INSCRIPCIÓ: És gratuïta però cal fer-la mitjançant el següent enllaç 

https://goo.gl/forms/KpXWfIRRexilsNSP2 entre el 6 i 24 de febrer ambdós inclosos. 

 

INTENCIONALITAT DE LA TROBADA: Establir-se com a punt de trobada entre professionals de 

l'àmbit de la gestió cultural per a, de forma distesa i còmoda, debatre i analitzar el panorama cultural 

valencià actual des del punt de vista educatiu. I fer aportacions que puguin contribuir a la millora de 

relacions entre entitats en el model cultural actual. 

 

OBJECTIUS: 

· Fomentar contactes entre els participants per conèixer-nos i relacionar-nos amb persones i col·lectius 

amb inquietuds paregudes. 

· Generar debat i participació entre els assistents. 

· Elaborar un document de conclusions i propostes que servisca per a difondre en altres encontres de 

característiques similars, per sensibilitzar la societat valenciana cap a l'educació cultural, traslladar 

inquietuds i propostes a les administracions.... 

 

PROCEDIMENT DE LA SESSIÓ: Disposats en cercle i sense taules presidencials es pretén generar 

una dinàmica de debat informal entre els assistents que estaran moderats per un moderador que 

repartirà els torns de paraula de forma equitativa i procurant intercanvi d'idees. Un parell de relators 

prendran nota de les principals idees que vagen sorgint. Es disposarà de pissarres per si algun 

participant necessita expressar alguna idea amb dibuixos o gràfics.  

 

 

 

https://goo.gl/forms/KpXWfIRRexilsNSP2


 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: 

 

 9:30 – 10:00 

 Recepció de participants, benvinguda i presentació de la trobada.. 

 

 10:00 – 12:00 

 Debat obert 

 

 12:00 – 12:30 

 Descans 

 

 12:30 – 14:00 

 Elaboració entre tots del document de conclusions i propostes 

 

 14:30 – 17:00 

 Dinar a càrrec de cadascú (l'organització previndrà un lloc per dinar per a aquelles persones 

 que ho sol·liciten amb antelació) 

 

 17:00 – 19:00 

 Visita guiada al Museu del Taulell «Manolo Safont» 

 

 

MÉS INFORMACIÓ I CONSULTES:  

 

· https://avalem.wordpress.com/ 

 

· Correu electrònic: castellon.avalem@gmail.com 

 

· Trucant al telèfon del Museu del Taulell “Manolo Safont” d’Onda (Castelló): 964770873 

 

· Museu del Taulell “Manolo Safont” 

  Avda. Roma, 1 

  12200 Onda (Castelló) 

https://avalem.wordpress.com/
mailto:castellon.avalem@gmail.com

