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El document que tens a les teues mans és l’Estudi-Diagnòstic resultant de la fase 1 del projecte Cultura + 
Social, iniciat a principis de l’any 2020, després d’aconseguir el primer impuls en la Convocatòria d’Innova-
ció Social i Urbana 2019 de l’Ajuntament de València. 

El projecte Cultura + Social és més que un projecte: és un procés participatiu, d’àmbit autonòmic, que 
convida a tots els recursos del sector cultural i del sector social a crear eines de manera conjunta per 
a afavorir els drets culturals de totes les persones, especialment aquelles que tenen majors dificultats 
per a exercir-los i gaudir-los. 

Així, l’Estudi-Diagnòstic, eina bàsica d’aquest procés, ha estat elaborat gràcies a les aportacions gene-
roses, honestes i constructives, de més de 80 agents provinents d’un ampli ventall dels sectors cultural i 
social valencià. 

L’objectiu que perseguim amb aquest document és triple i ha estat elaborat en coherència amb això, per a 
facilitar la seua lectura, consulta i, sobretot, la seua aplicació.

 · El primer bloc presenta el projecte Cultura + Social, definint els fonaments, la missió i la meto-
dologia proposada per al seu desenvolupament. Amb això pretenem convidar i continuar sumant 
actors al procés participatiu, posant en l’agenda una mirada inclusiva en el desplegament de les 
polítiques culturals en la Comunitat Valenciana.

· El segon bloc recull l’Estudi-Diagnòstic, explicant el procés de recerca participativa que hem dut 
a terme, analitzant la informació recollida, i obtenint una sèrie de conclusions. D’aquesta manera 
volem retornar i compartir el nou coneixement generat que ens ha permés identificar reptes com-
partits, i traçar una proposta de pla d’acció per a continuar avançant en el desplegament d’accions 
i eines concretes que ens permeten abordar aquests reptes.

 

PRESENTACIÓ 
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Cultura + Social no tindria sentit sense la implicació del conjunt de recursos del territori i aquest document 
no hauria estat possible sense l’aportació de molts d’ells que ja formen part del projecte. Per això, volem 
fer un esment explícit a aquests a través d’audicions individuals i/o trobades grupals: heu elaborat amb 
nosaltres aquesta primera i essencial eina. 

Asociación Espina Bífida  . . . . . . . . . . . . . . .

Programador Teatro Escalante/Autor y Director  . . . . . . . . . . . . . . .

Teatro Círculo  . . . . . . . . . . . . . . .

Teatro Círculo  . . . . . . . . . . . . . . .

Teatro Carolina  . . . . . . . . . . . . . . .

La Máquina  . . . . . . . . . . . . . . .

L’Horta Teatre  . . . . . . . . . . . . . . .

Teatre El Musical/Rambleta  . . . . . . . . . . . . . . .

Diputación Inclusión Social  . . . . . . . . . . . . . . .

Arts Escèniques Institut Valencià de Cultura  . . . . . . . . . . . . . . . 

La Mutant  . . . . . . . . . . . . . . .

Sala Inestable   . . . . . . . . . . . . . . .

Menuts de València  . . . . . . . . . . . . . . .

Mono de Estudio  . . . . . . . . . . . . . . .

Hogares Compartidos  . . . . . . . . . . . . . . .

Comité Escèniques  . . . . . . . . . . . . . . .

El Pont Flotant  . . . . . . . . . . . . . . .

Cultura Las Naves  . . . . . . . . . . . . . . .

Amparo Garrido

Gaby Ochoa

Miguel Ángel Cantero

Nef Martínez

Javier Torres Palero

Rafa Cruz

Alfred Picó

Juan Ma Artigot

Empar Folgado

Roberto García

Marta Banyuls

Jacobo Pallarés

Luca Mantovani

Jordi Quiñonero

Amparo Escutia

Jessica Martínez

Jesús Muñoz

María Luisa Peydró

“El document persegueix 3 objectius: 

Realitzar propostes 
concretes per a abor-
dar els reptes identi-
ficats.

Retornar i compartir 
les conclusions de la 
fase d’investigació 
participativa duta a 
terme.

Posar en l’agenda pú-
blica una mirada in-
clusiva en el desplega-
ment de les polítiques 
culturals en la Comu-
nitat Valenciana.
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Fundación Amigó  Hogar Francisco de Asís  . . . . . . . . . . . . . . .

Fundación Amigó  Hogar Francisco de Asís  . . . . . . . . . . . . . . .

Realizador audiovisual Mi Cine Inclusivo  . . . . . . . . . . . . . . .

Participación y Género Las Naves  . . . . . . . . . . . . . . .

La Finestra Circo Inclusivo  . . . . . . . . . . . . . . .

La Finestra Circo Inclusivo  . . . . . . . . . . . . . . .

Fundación Alanna  . . . . . . . . . . . . . . . 

Cáritas Centro Mambré Área de Inclusión  . . . . . . . . . . . . . . .

COCEMFE Valencia Área de Inclusión y Área de Proyectos . . . . . . . . . . . .

COCEMFE Valencia Área de Inclusión y Área de Proyectos . . . . . . . . . . . .

Fundación ADSIS Comunitat Valenciana  . . . . . . . . . . . . . . .

Periodista  . . . . . . . . . . . . . . .

Olympia Metropolitana Presidenta AVETID  . . . . . . . . . . . . . . .

Directora General d’inclusió Educativa GVA  . . . . . . . . . . . . . . .

CEAR  . . . . . . . . . . . . . . .

Cabanyal Íntim  . . . . . . . . . . . . . . .

Asindown  . . . . . . . . . . . . . . .

Asindown  . . . . . . . . . . . . . . .

Carme Teatre  . . . . . . . . . . . . . . .

Hogar La Salle Amigó/ Paterna  . . . . . . . . . . . . . . .

Hogar La Salle Amigó/ Paterna  . . . . . . . . . . . . . . .

Teatro Micalet  . . . . . . . . . . . . . . .

Titoyaya  . . . . . . . . . . . . . . .

Cultur Plaza  . . . . . . . . . . . . . . .

Diputación de Cultura de Valencia  . . . . . . . . . . . . . . .

Diputación de Cultura de Valencia  . . . . . . . . . . . . . . .

Casa Caridad  . . . . . . . . . . . . . . .

Casa Caridad  . . . . . . . . . . . . . . .

Asociación AMBIT  . . . . . . . . . . . . . . .

EAPN y Fundación Secretariado Gitano  . . . . . . . . . . . . . . .

Festival 10 Sentidos  . . . . . . . . . . . . . . .

Festival 10 Sentidos  . . . . . . . . . . . . . . .

Asociación ASPAS  . . . . . . . . . . . . . . .

Directora General de Innovació GVA  . . . . . . . . . . . . . . .

Escuela OFF  . . . . . . . . . . . . . . .

Escuela OFF  . . . . . . . . . . . . . . .

Associació Valenciana de Professionals de la Cultura  . . . . . . . . . . . . . . .

Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Almussafes  . . . . . . . . . . . . . . .

Fundació per Amor a l’Art- Área Social  . . . . . . . . . . . . . . .

Andrea Abreu

Ignacio Pérez Domingo

Miguel Ángel Font Bisier

Sara Verdú

Ilaria Cieri

Cristina Pareja

Amparo Faubel

Belén Lledó

Amparo Benachloch Giménez

Estela Ruíz Fernández

Juan Carlos Giménez

Eugenio Viñas

María Ángeles Fayos 

Raquel Andrés Gimeno

Ángela Nzambi

Isabel Caballero

Paco Gímenez

Samuel Romero

Raúl Lago

Iris Manchado

Nieves Collado

David Silvestre

Verónica  García Moscardó

Álvaro Denís  

Xavier Rius

Pau Lagunas

Guadalupe Ramos-Gerente

Natxo Ferrer

Javier Vilalta

Lola Fernández

Inma García 

Marta Fernández

Elisa Vicedo

Sonia Tirado

Pedro Giménez

Verónica Martínez

José María Bullón

José María Bullón

Roberto Simón
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Director de Proyectos Artísticos Inclusivos  . . . . . . . . . . . . . . .

Arca de Nazaret  . . . . . . . . . . . . . . .

Ayuntamiento de Algemesí  . . . . . . . . . . . . . . .

Cultura Algemesí  . . . . . . . . . . . . . . . 

Teatro Arniches Alicante  . . . . . . . . . . . . . . .

Teatre Raval Gandía  . . . . . . . . . . . . . . .

Asociación Nautae  . . . . . . . . . . . . . . .

Asociación Nautae  . . . . . . . . . . . . . . .

Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte  GVA  . . . . . . . . . . . . . . .

Secretaría de Cultura GVA asesor . . . . . . . . . . . . . . .

Fundació per Amor a l’Art  . . . . . . . . . . . . . . .

Elche Acoge  . . . . . . . . . . . . . . .

Elche Acoge  . . . . . . . . . . . . . . .

Palau de la Música  . . . . . . . . . . . . . . .

La Rambleta  . . . . . . . . . . . . . . .

Cap Secció Cultura Ayuntamiento Valencia  . . . . . . . . . . . . . . .

Asociación Asperger Valencia  . . . . . . . . . . . . . . .

Acción Cultural Ajuntament de València  . . . . . . . . . . . . . . .

Centro Penitenciario Albocasser  . . . . . . . . . . . . . . .

Frágiles/Circuito Bucles  . . . . . . . . . . . . . . .

Frágiles/Circuito Bucles  . . . . . . . . . . . . . . .

Anuari de Cultura Valenciana  . . . . . . . . . . . . . . .

Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias  . . . . . . . . . . . . . . .

Regiduría de Bienestar Social Ayuntamiento de Valencia  . . . . . . . . . . . .

Servicio de Acción Social y Bienestar  . . . . . . . . . . . . . . .

Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú  . . . . . . . . . . . . . . .

Apropa Cultura  . . . . . . . . . . . . . . .

Apropa Cultura  . . . . . . . . . . . . . . .

Área de Cultura de la Fundación “la Caixa”  . . . . . . . . . . . . . . .

Mercat de les Flors  . . . . . . . . . . . . . . .

Sala Beckett  . . . . . . . . . . . . . . .

Projecte Password  . . . . . . . . . . . . . . .

Costa Comunicación  . . . . . . . . . . . . . . .

Teatro Poliorama  . . . . . . . . . . . . . . .

Fundación María Raventós  . . . . . . . . . . . . . . .

Fundació la Esperança  . . . . . . . . . . . . . . .

Teatre l’Artesà del Prat de Llobregat  . . . . . . . . . . . . . . .

Teatre l’Artesà del Prat de Llobregat  . . . . . . . . . . . . . . .

Teatre Nacional de Catalunya  . . . . . . . . . . . . . . .

Domingo Ferrer

Rocio Saborit
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Alicia Garijo

Francesc Burgos
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León Eloy del Teso March
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Susana Lloret
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Trini Urbán
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Mireia Pepiol
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Covadonga Velert

José Manuel Rambla

Liliane de la Cuesta

Isabel Lozano
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Anna Lleó

Sonia Gainza
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MARC 

INSTITUCIONAL 

I SOCIAL

El dret a la cultura de totes les persones està reconegut en la Declaració 
Universal dels Drets Humans (article 27), la Constitució Espanyola de 1978 (art 
9.2, 44 i 149.2) i l’Estatut d’Autonomia (art. 9.4).

Ara bé, hem de reconéixer que aquest dret no està adequadament desenvo-
lupat ni garantit, malgrat la importància que té tant en el pla individual com 
en el pla col·lectiu, constituint un factor clau de cohesió social i desenvolu-
pament. Aquesta és la premissa i el context en el qual sorgeix el projecte 
Cultura + Social, i que fonamenta la seua missió principal: aconseguir una 
cultura més inclusiva en la Comunitat Valenciana, que afavorisca una co-
munitat més cohesionada i resilient.

En el pla normatiu, el Consell Valencià de Cultura va emetre un Informe so-
bre el Dret a la Cultura1 en el qual argumentava com els drets culturals per-
tanyen a una categoria poc desenvolupada, o desatesa, en comparació 
amb altres categories de drets humans. El seu escàs desenvolupament 
jurídic repercuteix en un menor abast dels mateixos i menys possibili-
tats de fer-los respectar.

FONAMENTS 

DEL PROJECTE

1.1.

1  Informe sobre el dret a la cultura. Comissió Jurídica del Consell Valencià de Cultura. 2013

11
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Pel que respecta al pla polític i social, creiem que és un moment idoni per a plantejar aquest debat. 
Existeix una clara voluntat política, com així podem constatar en el Pla Estratègic Cultural Valencià 2015-
2020 “Fes Cultura”, que recull la democratització i l’accés a la cultura com un dels seus cinc eixos bàsics. 
Per part seua, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat també recull explícitament 
l’objectiu de “promoure la democratització i l’accés a la cultura en condicions d’igualtat” en el Pla Valen-
cià d’Inclusió i Cohesió Social 2017-2022. S’han produit múltiples intents i algunes iniciatives en aquest 
sentit vinculades a l’anomenat Pla de Democratització Cultural de la Generalitat Valenciana, encara que, 
fins ara, poques d’aquestes iniciatives relacionades amb la participació cultural de col·lectius vulnera-
bles s’han pogut consolidar.

I, tan important com els plans normatiu i polític, no podem oblidar el pla social: el treball des d’entitats pri-
vades, socials i ciutadanes que van impulsant iniciatives enfocades a afavorir un major exercici del dret a la 
cultura per part de totes les persones.

Així, reconeixent per tant un terreny fèrtil sobre el qual actuar, en el qual els diferents sectors (públic, 
privat, social i, fins i tot, acadèmic) estan disposats a fer-ho i tenen entre les seues prioritats la demo-
cratització de la cultura, considerem també que queda molt per fer.

Un exemple d’aquesta ambivalència (una clara intenció, però amb respostes encara febles i inconnexes) el 
veiem en l’Enquesta de Participació Cultural en la Comunitat Valenciana que va desenvolupar el 2017 la Uni-
versitat de València a iniciativa de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Aquesta enquesta 
respon a l’interés per analitzar la realitat en els hàbits i les pràctiques culturals de les valencianes i valen-
cians, i detectar aspectes de millora, parant atenció particularment als problemes de la desigualtat. Aquesta 
enquesta ha incorporat de manera pionera en el nostre context diversos indicadors que avancen en aquesta 
línia, sobretot des de la perspectiva de gènere, i ampliant la noció de participació cultural més enllà de la lògi-
ca consumista d’activitats. No obstant això, respecte a la participació cultural de col·lectius en risc o situació 
d’exclusió social no hi ha cap esment. Falta incloure indicadors que ens permeten analitzar factors específics 
vinculats a l’exclusió social en l’exercici dels drets culturals per a poder, d’aquesta manera, incidir sobre ells.

En el context actual de crisi derivada de la covid-19 no volem transmetre un missatge d’exigència cap a l’àm-
bit de la cultura, que està vivint d’una manera dramàtica les conseqüències. Al contrari, pretenem sumar-nos 
a la reivindicació de què és important donar a la cultura la consideració i, per tant, la inversió que ne-
cessita, per a desenvolupar tot el seu potencial en la construcció d’una societat més cohesionada i resilient, 
essencial encara més en temps de crisi.

En l’Enquesta de Participació Cultural recentment esmentada, el 93,9% de les persones enquestades de-
claren que la cultura és molt o bastant rellevant (56,5% i 37,4% respectivament). No obstant això, el 66,9% 
perceben desigualtats molt grans i bastant grans en l’accés a la cultura (22,3% i 44,6% respectivament). 

Una altra enquesta que també ha nodrit la nostra anàlisi, malgrat que també manca d’indicadors específics 
per a fer una veritable lectura en clau d’inclusió i impacte social, és l’Enquesta d’hàbits i pràctiques culturals 
a Espanya 2018-2019 del Ministeri de Cultura i Esport. En ella observem que els motius principals pels quals 
no s’acudeix o no s’acudeix amb major freqüència al teatre a la Comunitat Valenciana són la falta d’interés i la 
falta de temps.

 I     BLOC 1      I      1. MARC INSTITUCIONAL I SOCIAL      I      1.1. FONAMENTS DEL PROJECTE     I
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El pes que representen els principals motius adduïts per les persones en-
questades en la Comunitat Valenciana en comparació amb la resta d’Es-
panya és el mateix. Tot i això, el percentatge és major en el nostre territori 
respecte al total pel que fa a la falta d’interés, la no disponibilitat de temps 
i les dificultats per a eixir de casa. Aspectes aquests tres que, creuant-se 
amb la informació obtinguda en el procés participatiu de diagnòstic, ens 
donen pistes a l’hora de proposar accions.  

No té interés
No té temps
Hi ha poca oferta
És car
Li resulta difícil eixir de casa
No té amb qui anar
Li resulta difícil entendre
Hi ha poca informació
Preferisc sentir-ho per la ràdio /veure-ho en tv, vídeo, internet
És difícil aconseguir entrades
Problemes d'accessibilitat en el recinte

30 %  
No té interés

1 %  
Problemes d'accessibilitat en el recinte

1 %  
És difícil aconseguir entrades

1 %  
Preferisc sentir-ho 

per la ràdio/
veure-ho en tv, 
vídeo, internet

27 %  
No té temps

13 %  
Hi ha poca oferta

12 %  
És car

7 %  
Li resulta difícil eixir de casa

4 %  
No té amb qui anar

3 %  
Li resulta difícil entendre

3 %  
Hi ha poca informació

 I     BLOC 1      I      1. MARC INSTITUCIONAL I SOCIAL      I      1.1. FONAMENTS DEL PROJECTE     I
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El projecte Cultura + Social representa una oportunitat per a tot el teixit cultural i social va-
lencià de liderar una iniciativa alineada amb les noves tendències marcades en l’àmbit 
europeu, que emfatitzen el paper de la cultura com a motor de benestar i cohesió social. 
Donada la rellevància que té en el marc d’actuació que plantegem, copiem a continuació el 
text íntegre de l’apartat dedicat a cohesió i benestar de les conclusions del Consell de la Unió 
Europea sobre el Pla de treball en matèria de cultura 2019-2022:

Al llarg del present document es fa contínua referència, donada la missió del projecte, a 
la inclusió de persones i col·lectius vulnerables o en situació de risc o exclusió social en el 
desplegament de l’activitat cultural 2. El debat, per tant, sobre què és cultura inclusiva 
i com aconseguir-la és un debat obert, en el qual ens hem d’atrevir a submergir-nos. 
Respecte a això ens importa destacar l’amplitud a la qual ens referim quan parlem de 
drets culturals i participació cultural. Partim de la premissa que la participació cultural2 
va molt més enllà de facilitar-ne l’accés i ha d’abastar aspectes d’identificació i apropia-
ció, perquè la participació de totes les persones incloga també la creació, la producció i, 
fins i tot, la gestió cultural.

“L’accés a la cultura i la participació en la vida cultural promouen la 
capacitació individual, la consciència democràtica i la cohesió so-
cial mitjançant intercanvis amb altres persones i la participació ciu-
tadana. Els canvis en el comportament dels usuaris a conseqüència 
de la digitalització, l’envelliment i la diversitat cultural de les so-
cietats exigeixen una millor comprensió dels diferents públics. És 
necessària una orientació més centrada en els interessos i neces-
sitats de determinats grups específics, com són els joves, les per-
sones d’edat avançada, les persones amb discapacitat, les persones 
d’origen migrant i les persones en situació de pobresa o de privació 
material, en el seu cas. Les tecnologies digitals constitueixen un 
avantatge a l’hora d’arribar a un públic més ampli i de desenvolupar 
mètodes de participació innovadors. La cooperació intersectorial 
amb altres àrees com l’educació, l’assistència social, l’atenció sani-
tària, les ciències i la tecnologia i el desenvolupament regional i rural 
influeix de manera significativa en la cohesió i el benestar. Cal parar 
especial atenció al paper que exerceix la cultura en l’àmbit local, a la 
qualitat de l’arquitectura i de les condicions de vida, així com a les 
innovacions socials lligades a la cultura que contribuïsquen al des-
envolupament de les ciutats i regions de tota la UE.”
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Per a fer-nos una idea general sobre la dimensió en el nostre territori de les taxes de pobresa i exclusió 
social, prenem com a referència dos informes 

3 4, el primer elaborat per la Xarxa Europea contra la Pobresa 
(EAPN, per les seues sigles en anglés) que pren com a referència l’índex AROPE - At Risk of Poverty and/or 
Exclusion - (amb xifres actualitzades a 2019), i el segon elaborat per la Fundació Foessa, que utilitza el seu 
propi sistema d’indicadors (última actualització 2018). En el primer d’ells, la taxa d’exclusió social per a 2018 en 
la Comunitat Valenciana incloïa el 30% de la població, descendint al 27% en 2019. En el cas de l’Informe de la 
Fundació Foessa, la xifra de població en risc de pobresa se situa en el 23,7%.

Ens sembla interessant que, encara que tots dos informes tenen una perspectiva àmplia en els seus in-
dicadors d’exclusió social, que van més enllà de la dimensió econòmica (veure següent quadre), en cap 
dels dos casos existeix una dimensió o enfocament que incloga l’exercici dels drets culturals com a 
indicador d’exclusió.

2  Ramos Cebrián, S. (2019). Explorando los derechos de participación cultural y nuevas maneras de acceso a la cultura. Periférica Internacional.  
    Revista Para El Análisis De La Cultura Y El Territorio, (20)
3  L’estat de la pobresa. Seguiment de l’indicador de pobresa i exclusió social a Espanya 2008-2019. EAPN
4  Informe sobre Exclusió i desenvolupament social en la Comunitat Valenciana. Resultats de l’enquesta sobre integració i necessitats socials 2018. Fundació Foessa

Font: EINSFOESSA 2013 i 2018

EVOLUCIÓ DELS NIVELLS D’INTEGRACIÓ SOCIAL DE LA POBLACIÓ 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 2013-2018

La participació cultural va molt més enllà de facilitar 
l’accés, i ha d’abastar aspectes d’identificació

i apropiació, perquè la participació de totes les 
persones aconseguisca també la creació, 

la producció i fins i tot la gestió cultural. 
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Resum d’indicadors sobre exclusió social aplicats:

Risc de pobresa (ingressos per unitat de con-
sum per baix del 60% de la renda mitjana dis-
ponible equivalent)

Llars sense ocupació o amb baixa intensitat 
en l’ocupació (llars en les quals els seus mem-
bres en edat de treballar ho van fer menys del 
20% del total del seu potencial de treball)

Manca material severa (definida com la manca 
d’almenys quatre conceptes dels nou de la llista 
següent:

1. No pot permetre’s anar-se’n de vacances al-
menys una setmana a l’any.

2. No pot permetre’s un menjar de carn, pollastre 
o peix almenys cada dos dies.

3. No pot permetre’s mantenir l’habitatge amb 
una temperatura adequada. 

4. No té capacitat per a afrontar despeses impre-
vistes (de 650 euros).

5. Ha tingut retards en el pagament de despeses 
relacionades amb l’habitatge principal (hipote-
ca o lloguer, rebuts de gas, comunitat...) o en 
compres a terminis en els últims 12 mesos.

6. No pot permetre’s disposar d’un automòbil.
7. No pot permetre’s disposar de telèfon. 
8. No pot permetre’s disposar d’un televisor. 
9. No pot permetre’s disposar d’una rentadora.

Eix econòmic:
- Dimensió d’ocupació (atur, precarietat, irregu-

laritat...)
- Dimensió de consum (ingressos i/o privació de 

béns bàsics)

Eix polític:
- Dimensió política (sense dret a vot per dife-

rents circumstàncies: nacionalitat, capacitat 
jurídica...)

- Dimensió de l’educació (escolarització, alfabe-
tització...)

- Dimensió de l’habitatge (infrahabitatge, insa-
lubritat,sobreocupació, barreres arquitectò-
niques...)

-  Dimensió de la salut (cobertura sanitària, dis-
capacitat, dependència...)

Eix social-relacional:
- Conflicte social (maltractaments, addiccions, 

mesures judicials...)
- Aïllament social (solitud, problemes de convi-

vència veïnal, altres)

ÍNDEX AROPE INFORME FOESSA
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Trobem, així, un cas anàleg al que observem prèviament en analitzar els indicadors que ens llancen els 
diferents estudis sobre participació cultural. Malgrat la consciència i voluntat política de democratitzar 
l’accés a la cultura com a element clau d’integració i cohesió social, no existeixen indicadors específics 
que permeten avaluar l’impacte de la cultura i la participació cultural en el desenvolupament social 
i la millora de la qualitat de vida de les persones més vulnerables. D’aquesta manera trobem que les 
polítiques públiques, en el seu desplegament i operativa, segueixen sense prioritzar l’impuls i el su-
port de l’àmbit cultural5 com a element clau per a generar una societat més resilient i cohesionada.

En aquest context, el projecte Cultura + Social ve a sumar esforços impulsant un procés participatiu 
en el qual tots els recursos del territori valencià, especialment els vinculats als àmbits cultural i so-
cial, estan convidats a qüestionar-se què i quant s’està fent en clau inclusiva des de la cultura, i com 
avançar cap a una efectiva democratització de la cultura. Cultura + Social es presenta com un pont i 
un trampolí: un pont entre tots els actors clau per a aconseguir una cultura més inclusiva i un trampolí 
que permeta potenciar les bones pràctiques existents i multiplicar-les.

Cultura + Social, com el seu propi nom indica, és un pont entre tots dos sectors, és un procés obert a la par-
ticipació i implicació del conjunt de recursos tècnics, administracions públiques, entitats socials, ciu-
tadania i actors clau (mitjans especialitzats, acadèmia) per a la construcció col·laborativa d’una estratègia 
territorial per a fomentar i avançar cap a una gestió cultural inclusiva.

El projecte està liderat per l’Associació Adonar, entitat sense ànim de lucre que es posa a la disposició del 
conjunt d’actors implicats adoptant el rol de dinamitzador del procés participatiu, impulsant i coordinant la 
consecució d’èxits compartits.

La fase 1 ha estat secundada per l’Ajuntament de València des del Servei d’Innovació i Las Naves - Col·lab, per 
la Diputació de València des de l’àrea de Participació, i per l’Obra Social “La Caixa”.

5  Cultura, políticas públicas y bienes comunes: hacia unas políticas de lo cultural. Nicolás Barbieri. Kult-ur. Revista interdisciplinària sobre la cultura 
de la ciutat. 2014

ACTORS

IMPLICATS 

1.2.

17
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El projecte es recolza en la implicació i participació d’un ampli ecosistema d’actors:

· Responsables i tècnics de l’Administració Pública, tant pel que fa a l’àrea d’innovació, com l’àrea social 
i l’àrea de cultura.

_ En la dimensió local, s’ha convidat a les diverses àrees esmentades de l’Ajuntament de València, 
així com a responsables de cultura i de la programació d’espais escènics d’altres municipis de 
la Comunitat.

_ A escala provincial, fins ara, s’ha comptat amb la participació de l’àrea social i l’àrea de cultura 
de la Diputació de València.

_ En l’àmbit autonòmic, el projecte s’ha presentat i ha pogut sumar les aportacions de responsa-
bles de la Conselleria de Cultura i de la Direcció General d’Innovació de la Conselleria d’Innovació, 
Universitats, Ciència i Societat Digital, així com de càrrecs directius i tècnics d’institucions com 
l’Institut Valencià de Cultura.

· Com a recursos tècnics de l’àmbit cultural valencià, s’ha convidat específicament a:
 

_ Programadors i gestors d’espais escènics, tant públics com privats.
_ Agrupacions o entitats representants del sector de les arts escèniques.
_ Companyies, productors o associacions d’artistes que impulsen projectes escènics amb un 
   clar vessant inclusiu.
_ Artistes, creadors escènics amb experiències recents de creació amb i per a col·lectius.

Després de la presentació de l’Estudi-Diagnòstic, és primordial aconseguir un lideratge i un aval institucional 
que permeta al projecte Cultura + Social assumir els reptes detectats desenvolupant una estratègia a mitjà 
termini.

 I     BLOC 1      I      1. MARC INSTITUCIONAL I SOCIAL      I      1.2. ACTORS IMPLICATS      I
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· De l’àmbit social o la intervenció directa amb col·lectius en situació o risc d’exclusió, s’ha convidat, acon-
seguint-se una representativitat diversa d’entitats socials per:

 
_ Perfils de col·lectius als quals atenen i/o representen: Infància i joventut; Atenció a dones; 

Presó; Exclusió social; Diversitat funcional; Diversitat cultural.
_ Perfils d’entitats: grans; petites; específiques i generalistes; de primer nivell i de segon nivell.

 · Així mateix, s’ha convidat i escoltat també a altres actors clau com:
 

 _ Mitjans de comunicació especialitzats en cultura
 _ Persones vinculades a l’àmbit acadèmic
 _ Experts en temes específics d’accessibilitat

El projecte Cultura + Social, s’emmarca territorialment en la Comunitat Valenciana, quarta comunitat autònoma 
en número de població (5.057.353 a gener de 2020 segons l’Institut Nacional d’Estadística). Tant l’estudi com el 
posterior desplegament de les accions i eines que es generen pretén establir un diàleg entre els diferents nivells 
administratius i operatius, aconseguint un enriquiment i transferència que va des de l’àmbit local a l’autonòmic, 
i viceversa, promovent, a més a més, la col·laboració i les aliances intermunicipals.

Com el nom del projecte indica, s’està realitzant, de manera innovadora, un abordatge multidisciplinari, que per-
met el diàleg entre l’àmbit de la gestió, creació i producció cultural, i l’àmbit de l’acció social, superant, a més a 
més, barreres sectorials, ja que aglutina al sector públic, al privat, i al tercer sector.

En una primera fase de desenvolupament, el projecte Cultura + Social se centra en les arts escèniques 
per a que, a partir dels aprenentatges i eines generades des d’aquest àmbit, puguen anar sumant-se al-
tres disciplines de l’activitat cultural. Impulsar el projecte des de les arts escèniques ens permet identificar 
clarament l’espai físic on volem aconseguir el principal impacte: les sales i espais escènics. Alhora, els actors 
clau a mobilitzar per a dissenyar iniciatives i eines que permeten generar aquesta transformació també estan 
clarament identificats: programadors de sales i teatres en primer lloc, sense oblidar també a entitats vinculades 
a la producció, la creació, la distribució.

ÀMBIT 

D’ACTUACIÓ

1.3.
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ENQUADRAMENT 

METODOLÒGIC 

DEL PROJECTE 

CULTURA + SOCIAL

L’Associació Adonar lidera el projecte Cultura + Social adoptant un rol d’impul-
sor i dinamitzador que podem definir, en el marc de la metodologia de pro-
cessos participatius i intervenció comunitària que apliquem, com a grup 
motor del procés.

La innovació és un dels elements importants des dels quals es planteja el 
treball de C+S. S’ha creat una metodologia participativa pròpia, que beu de 
referents clàssics, experimentats i contrastats, en els quals, a més, les pro-
fessionals de l’equip de l’Associació Adonar tenen una experiència directa. 
Així, una referència rellevant ha estat el model d’intervenció comunitària 
desenvolupat en el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultu-
ral (ICI), inspirat en els models teòrics i metodològics de Marco Marchioni 

6 i 
Carlos Giménez 

7, desenvolupat en 38 territoris diversos de la geografia es-
panyola durant una dècada i que hui dia compta amb la validació científica 
dels seus bons resultats.

METODOLOGIA

2.1.

6  Marco Marchioni, una de les màximes referències internacionals en Participació Comunitària.
7  Carlos Giménez, catedràtic d’Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Madrid.
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Així mateix, incorporem elements clau vinculats a la Teoria del Canvi i de l’Impacte Col·lectiu, perquè la 
missió del projecte Cultura + Social és aconseguir un canvi sistèmic a mitjà-llarg termini en la Comunitat 
Valenciana, que potencie les relacions intersectorials entre recursos culturals i recursos socials per a, de 
manera col·laborativa, generar estratègies, accions, eines que sustenten i potencien la participació cultural 
dels col·lectius més desfavorits. En resum: aconseguir una cultura més inclusiva.

Aquesta missió parteix, per tant, de la identificació d’un problema o, si ho preferim, d’un repte que al mateix 
temps suposa una gran oportunitat: els drets culturals de les persones en situació d’exclusió social o en risc 
no estan garantits de manera sistèmica. La transformació que es busca és d’una gran complexitat i, per tant, 
aconseguir una solució efectiva només és possible en el llarg termini i comptant amb el compromís dels 
principals grups d’interés afectats, formant una coalició transversal per a treballar cap a la meta comuna, 
cadascun des del seu camp d’actuació.

Hi ha una sèrie d’elements que són clau per a l’èxit del projecte:

a) Agenda comuna. És fonamental tenir una visió comuna per a aconseguir el canvi, una visió 
que incloga tant el problema com l’enfocament per a resoldre’l. En un ecosistema d’actors 
implicats tan divers, cadascun d’ells aporta la seua pròpia experiència o necessitats específi-
ques amb relació al problema general. Lluny de suposar un obstacle, és part del procés partir de 
la casuística individual i enriquir, així, el debat fins a aconseguir el consens quant als objectius 
principals de Cultura + Social.

b) Sistema d’indicadors compartit. Per a poder avançar de manera coordinada cap a una meta 
comuna a través, a més a més, d’accions col·laboratives, és requisit sine qua non establir uns 
indicadors que permeten a totes les parts implicades reconéixer i visibilitzar els progressos que 
es van aconseguint, alhora que consolidar els compromisos i l’assumpció de responsabilitats. 

c) Organització central / grup motor. Un projecte d’aquesta envergadura, i que pretén articular 
aliances per a aconseguir un canvi sistèmic, no és viable sense un actor la missió específica 
del qual és la coordinació del procés. L’expectativa que la col·laboració efectiva i enfocada a 
un resultat d’impacte es puga realitzar sense una infraestructura de suport és una de les raons 
més freqüents per les quals aquestes iniciatives no aconsegueixen tenir èxit. L’associació Adonar 
assumeix aquest rol en la fase d’impuls del projecte i ho fa aplicant, també, un enfocament de 
procés participatiu, incorporant en aquest grup motor aliats estratègics que donen major soli-
desa i viabilitat.

d) Nivells escalonats de col·laboració i accions de reforç mutu. A més d’un grup motor, la con-
secució d’assoliments a partir de la fase 1 només és possible mitjançant la implicació dels grups 
d’interés. Ara bé, aquesta participació només és factible i realista si s’estableixen uns canals 
i temps compatibles i assolibles. Així, a més de formar-se diferents grups de treball entorn dels 
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reptes identificats i línies de treball proposades, els diferents recursos poden valorar el seu grau 
d’implicació al llarg del procés, establint un sistema flexible i permeable en funció de les seues 
circumstàncies particulars i els seus interessos específics respecte al procés general8.

e) Comunicació contínua. Aquest aspecte és de gran importància per a aconseguir que l’operativa 
entre organització central i els recursos vinculats al procés independentment del nivell o àrea de 
col·laboració senten que treballen sobre la base d’una agenda comuna i enfocats a un resultat 
compartit. És la base de la confiança en la resta d’actors implicats i en el procés en si, a més 
de permetre la flexibilitat i permeabilitat del procés al llarg del temps. Així mateix, i no menys 
important, la comunicació cap a fora, tant a aliats estratègics o inversors, com a col·lectius meta, 
és també una cosa que cal tenir en compte de cara a visibilitzar i socialitzar els objectius assolits.

f) Sostenibilitat i estratègia d’eixida. Hem d’assumir que el canvi que pretenem només és possible 
a mitjà-llarg termini i amb un nivell d’inversió considerable. Només així s’aconseguirà l’impacte 
desitjat i la sostenibilitat de l’estratègia desenvolupada. Pel que fa al procés participatiu en si, el 
projecte Cultura + Social està plantejat amb una estratègia per a aconseguir la seua sostenibilitat 
a través de l’autofinançament en un mitjàtermini. Així mateix, respecte a l’Associació Adonar com 
a actor promotor, es contempla també una estratègia d’eixida, encara que, en tot cas, està sub-
jecta als avanços del procés i l’establiment d’aliances estratègiques que permeten l’assumpció 
d’aquest rol per part dels mateixos grups d’interés.

La metodologia proposada presenta un alt grau d’innovació. A més de beure de diferents teories i co-
rrents, no tenim constància de l’aplicació de cap d’elles amb relació a aconseguir una estratègia territorial 
de democratització cultural. Aquest aspecte que ja va ser valorat en la primera inversió exitosa (Convo-
catòria d’Innovació Social i Urbana 2019 de l’Ajuntament de València) continuarà sent un aspecte a fer 
valdre i explotar, sistematitzant tant l’experiència com el coneixement generat per a afavorir la seua 
transferència i reproductibilitat.

8  La teoría de los tres círculos. Comunidad, participación y desarrollo. Teoría y metodología de la intervención comunitaria. Marco Marchioni. Ed. Popular. 

Comptar amb l’aval de l’administració pública en els 
seus diferents nivells i d’una manera transversal 

es converteix en un imperatiu si es pretén generar 
incidència en les polítiques públiques.
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El repte principal que assumeix el projecte Cultura + Social és el d’establir un pont entre el teixit social i els 
recursos culturals, un pont durador, estable, que permeta una coordinació àgil, un treball en comú i un apre-
nentatge i benefici mutu, que repercutisca en una cultura més inclusiva, i en una societat més conscient i 
capaç d’exercir els seus drets culturals. 

L’equip de l’associació Adonar partim de dues premisses: a la Comunitat Valenciana es donen les condicions 
per a aconseguir-ho i podem aprendre de referents que ja ho han aconseguit en altres territoris. 

D’aquesta manera, apostem per generar un procés participatiu que permeta al territori valencià generar una 
resposta pròpia per a articular una cultura més inclusiva. El projecte Cultura + Social, ja des de la seua pròpia 
denominació, està plantejat perquè siga apropiat per tots els recursos valencians. Podem trobar aquí dues claus 
estratègiques fonamentals: (1) la creació d’un pont des de baix, partint d’establir relacions i des d’ací cocrear 
les eines adequades i ajustades al nostre context; i (2) la voluntat inicial que, en un mitjà-llarg termini, siga un 
projecte sostenible i sostingut per la mateixa xarxa, sobre la base de la consolidació dels objectius assolits i la 
cobertura de necessitats fins ara no abordades d’una manera sistèmica. 

Perquè el repte siga assolible, des d’un inici, i en aquest moment encara més si cap, és clau generar aliances 
estratègiques que doten a l’equip motor d’un lideratge capaç d’aglutinar i mobilitzar al conjunt d’actors del 
territori. Comptar amb l’aval de l’administració pública en els seus diferents nivells i d’una manera transversal 
es converteix en un imperatiu si es pretén generar incidència en les polítiques públiques. Així mateix, l’aliança 
amb centres de coneixement i el món acadèmic es torna també necessària per a reforçar la línia de recerca i 
transferència del coneixement.

Per a aconseguir la missió del projecte, generar una cultura més inclusiva a la Comunitat Valenciana, és ne-
cessari plantejar uns resultats concrets cap als quals orientar el treball i el procés col·lectiu: 

1. Aconseguir una incidència en l’opinió pública, en la política, i en el teixit cultural i social, que 
ens permeta valorar que cadascuú des del seu rol està sensibilitzat i conscienciat sobre el poten-
cial inclusiu de la cultura utilitzada com a eina de transformació social.

2. Generar nous espais d’intercanvi, trobada i treball específics per a abordar la
democratització de la cultura.

3. Generar eines i mecanismes sostenibles que permeten i afavorisquen la participació
de col·lectius en situació o risc d’exclusió social en activitats culturals.

ESTRATÈGIA

2.2.

24
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Finalment, el procés s’ha de recolzar en una avaluació al llarg d’aquest, també participativa, que permeta fer 
valdre els objectius assolits, corregir desviacions i aprofitar oportunitats no previstes. L’establiment d’un sis-
tema d’avaluació del procés esdevé necessari per a assegurar que els resultats aconseguits siguen apropiats 
pel conjunt d’actors implicats. 

El projecte Cultura + Social té plantejada una estratègia inicial a tres anys vista que, a través d’accions 
impulsades pel grup motor, aconseguisquen implicar i dinamitzar al conjunt d’actors per a aconseguir 
els resultats esperats: 

Any 1  (2020): L’objectiu principal ha estat validar les hipòtesis de partida, conéixer bé el territori, i esta-
blir les relacions, els vincles, que ens permeten fixar les bases d’una necessitat compartida i una agenda 
comuna. El present estudi diagnòstic i el llançament de la plataforma www.culturamassocial.org són el 
resultat tangible d’aquesta fase i la base sobre la qual continuar construint. 

Any 2  (2021): La segona fase, a partir de la devolució i socialització de l’estudi diagnòstic, se centra en 
la constitució dels diferents espais de relació, tant en l’àmbit institucional com tècnic, i l’organització 
de grups de treball que permeten abordar els diferents reptes detectats. En aquest sentit, la plataforma 
web pròpia del projecte està plantejada per a reforçar les relacions, com a espai virtual d’interacció, i 
facilitar l’accés a les eines que es vagen generant de manera col·laborativa. 

En paral·lel, durant aquesta fase adquireix pes la campanya de comunicació i sensibilització enfocada 
al fet que l’opinió pública, la ciutadania, participe també del procés de construcció d’una estratègia per 
la cultura inclusiva.

Any 3  (2022): El tercer any de projecte és la fase en la qual alguns dels mecanismes introduïts en la 
fase 2 s’han de consolidar (taula de diàleg permanent per la cultura inclusiva; plataforma virtual com a 
espai d’interacció entre els àmbits cultural i social i caixa d’eines) i, a més a més, s’implementarien eines 
específiques amb resultat finalista (plataforma de reserva d’entrades). 

FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

CULTURA + SOCIAL

2.3.
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L’estratègia inicial està plantejada a tres anys perquè és el mínim per a aconseguir unes dinàmiques prou 
fortes i consolidades que permeten, a posteriori, sostenir l’acció i aconseguir l’impacte esperat.
 

• IDENTIFICACIÓ D’ACTORS I VINCLES

• INVESTIGACIÓ PARTICIPATIVA: 
  Reptes, oportunitats i proposta de futur

•  WEB: www.culturamassocial.org 

•  ALIANCES ESTRATÈGIQUES

•  DISSENY D’EINES I DINAMITZACIÓ DE LA WEB

•  FÒRUM INSTITUCIONAL PER LA CULTURA INCLUSIVA

•  GRUP DE TREBALL SOBRE BONES PRÀCTIQUES
  
•  CAMPANYA DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

•  TAULA DE DIÀLEG PERMANENT PER LA DEMOCRATITZACIÓ 
CULTURAL

•  CONSOLIDACIÓ DE LA WEB I EL SEU ÚS COM A ESPAI DE 
RELACIÓ I CAIXA D’EINES

•  IMPLEMENTACIÓ D’INDICADORS D’INCLUSIÓ 
    I IMPACTE SOCIAL EN LES POLÍTIQUES CULTURALS

•   PLATAFORMA DE RESERVA D’ENTRADES

•   AMPLIACIÓ A ALTRES ÀMBITS DE LA CULTURA

ANY

ANY

ANY
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ESTUDI DIAGNÒSTIC

I PROPOSTA 

DE FUTUR

 I     BLOC 2      I      ESTUDI DIAGNÒSTIC I PROPOSTA DE FUTUR      I   
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ESTUDI-DIAGNÒSTIC 

SOBRE CULTURA 

INCLUSIVA EN 

LES ARTS ESCÈNIQUES 

VALENCIANES

1.1.1. FINALITAT I OBJECTIUS

Des de la concepció de la iniciativa Cultura+Social hem apostat per la col·la-
boració efectiva entre l’àmbit cultural i social (públic, privat i tercer sector) 
com l’eix sobre el qual establir aliances estratègiques i xarxes per a avançar 
en la construcció d’una estratègia de cultura inclusiva. Hem partit de la rea-
litat existent, començant per establir relacions i conéixer el treball i els apre-
nentatges que són ja patrimoni del territori valencià, per a potenciar-ho i fer-
ho evolucionar.

Aquesta convicció va fer que la finalitat principal de l’estudi fora disposar 
d’un diagnòstic participatiu, ampli i rigorós, sobre la realitat de la inclusió 
social en l’àmbit cultural valencià, especificament en les arts escèniques, 
com a punt d’inici al qual se sumaran altres disciplines i recursos en les 
següents fases.

PRESENTACIÓ 

1.1.

29
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Es tracta d’una recerca participativa amb una marcada finalitat pràctica, perquè pretén aportar no sols 
un panorama i una anàlisi de la realitat existent, sinó també una sèrie d’elements que puguen configurar 
el full de ruta amb el qual avançar en la construcció d’una resposta col·lectiva.

Aquest procés de treball ha suposat la identificació i relació entre actors clau de l’àmbit cultural i social, la 
qual cosa per si mateix es considera com un primer pas decisiu per a aconseguir els objectius proposats. 
En els següents epígrafs es resumeixen els elements essencials de la recerca realitzada i els seus principals 
resultats, desitjant que, amb això, es reforce l’interés i el desenvolupament d’un lideratge col·laboratiu en el 
marc de Cultura + Social.

1.1.2. ENFOCAMENT I METODOLOGIA PARTICIPATIVA

La primera fase del projecte plantejava des del seu començament la necessitat de dotar-se d’una meto-
dologia de recerca i de diagnòstic adequada per a obtenir un millor i major coneixement sobre la realitat 
de la cultura inclusiva en la Comunitat Valenciana, per a identificar, així, les causes que faciliten el seu 
desenvolupament i els factors que frenen o obstaculitzen els seus avanços.

Aquesta metodologia, a més a més, està concebuda i desenvolupada, també, en clau de procés. No pretén 
generar un informe extern definitiu, perquè tampoc podia ambicionar una anàlisi exhaustiva que donés 
una fotografia completa de la realitat. Al contrari, l’estudi-diagnòstic recollit en aquest document repre-
senta un primer pas en la línia de treball centrada a avaluar el nostre context incorporant, per primera 
vegada, una mirada específica amb relació a la cultura inclusiva. Així, una vegada socialitzat l’estu-
di-diagnòstic amb el territori, serà rellevant en quina mesura s’assumeix i es fa propi pels diferents grups 
d’interés, per a motivar i servir de guia en el treball posterior.

Partint d’aquests termes de referència, la metodologia s’ha dissenyat atenent elements potencialment reproduï-
bles i amb una perspectiva integral que abasta les diferents fases d’estudi i diagnòstic. Allò que ens aventurem 
a anomenar Cultura Inclusiva és un procés en permanent construcció que requereix la participació transversal i 
intersectorial de tots els actors i recursos implicats directament en la intervenció social i cultural en el territori 
valencià. En conseqüència, l’enfocament de l’estudi i diagnòstic havia de ser participatiu i dotar-se de mètodes 
de recerca que permeteren més participació possible de persones i actors en totes les fases del procés 
atesos els recursos i temps disponibles.

Hem partit de la realitat existent, 
començant per establir relacions 

i conéixer el treball i els aprenentatges 
que són ja patrimoni del territori valencià, 

per a potenciar-lo i fer-lo evolucionar.
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Les recerques participatives beuen d’un conjunt de tradicions epistemològiques i metodològiques des-
envolupades des dels més diversos àmbits de la ciència i la intervenció social. Encara que hi ha moltes 
més, es destaquen ací les que principalment segueix el grup motor, que ha comptat amb assessorament 
extern especialitzat: la Recerca-Acció Participativa (IAP per les seues sigles en castellà), el mètode de l’Au-
dició, la Planificació Estratègica Situacional, l’Educació Popular, la Concepció Metodològica Dialèctica, el 
Diagnòstic Ràpid Participatiu (DRP) i el Treball Social reconceptualitzat. Un ampli ventall de metodologies 
que possibilita tot un arsenal de mètodes i tècniques de recerca i diagnòstic disposades a ser seleccio-
nades, adaptades i usades segons les necessitats. La seua aplicació en l’anàlisi de les potencialitats que 
existeixen en l’espai d’interconnexió entre els àmbits cultural i social és una de les innovacions que pot 
constituir en si mateixa una oportunitat per a la seua sistematització i transferència.  

Sens dubte, la realització d’aquesta recerca en un context tan complex com el que ha provocat el desenvo-
lupament de la covid-19 ha suposat tot un desafiament i algunes limitacions. No obstant això, es considera 
que ha existit una participació adequada als objectius plantejats i que estableix les bases per a continuar 
ampliant l’adhesió al projecte de nous actors i nous territoris.

L’enfocament participatiu del procés de recerca i de diagnòstic s’ha sustentat en quatre premisses:

Les persones com a protagonistes del coneixement. Les persones participants en l’estudi exerceixen 
un paper actiu en l’anàlisi dels factors relacionats amb la inclusió cultural i formen part de les solucions 
amb les seues iniciatives i propostes. D’aquesta manera, actuen com a subjectes i no objectes de recerca, 
actuant baix el paradigma de Ciència Oberta9.

El grup motor, com a facilitador del procés global, és el que lidera la investigació. La funció principal 
del grup motor, en aquest punt del procés, ha sigut facilitar la participació dels diferents actors, aportant 
mètodes i tècniques, així com sistematitzant tota la informació obtinguda per a retornar-la i validar-la 
novament amb el conjunt d’actors.

Coherència entre enfocament i mètode. Aquesta premissa comporta una especial cura per l’equip enca-
rregat del desenvolupament de l’estudi per a garantir que els mètodes i tècniques utilitzades siguen parti-
cipatives en si mateixes o, en defecte d’això, servisquen al procés com a inputs que motiven la reflexió en 
els espais participatius que s’han creat i es creuen a partir de la seua devolució i socialització.

9  Ciencia ciudadana: ¿un nuevo paradigma en el siglo XXI? Maite Pelacho María R. Clemente Jesús Clemente-Gallardo. Article publicat en Contexto y 
    Acción ctxt 10-10-2018

Procés de reflexió i construcció del coneixement 
que permeta passar de l’experiència dels fets, 
a una anàlisi col·lectiva i compartida sobre les 

causes reals que es troben i fan possible 
o entorpeixen la democratització cultural. 
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Devolució, validació i socialització. La devolució als i les participants de l’àmbit cultural i social del tre-
ball de recerca és un pilar fonamental. Així, són ells i elles qui, des d’un pla institucional i tècnic, han de 
validar les conclusions i propostes de l’estudi, la qual cosa constitueix un requisit indispensable del procés 
participatiu aplicat. D’ací emanen la proposta d’accions i eines per a avançar en la inclusió des de les arts 
escèniques. Un altre dels pilars és la socialització del producte final, fent-lo accessible per al conjunt de la 
població valenciana, de manera que participe en el procés, així com siga destinatària directa d’algunes de 
les accions que incorpora la proposta.

Per tant, l’enfocament participatiu implica que el punt de partida de l’estudi és el context en el qual els 
grups d’interés intervenen, gestionant, creant, legislant, actuant. S’investiga tot allò que les persones 
(responsables polítics, tècnics professionals i, també, ciutadans i ciutadanes) fan, saben, viuen i senten, 
per a iniciar un procés de reflexió i construcció del coneixement que permeta passar de l’experiència dels 
fets a una anàlisi col·lectiva i compartida sobre les causes reals que es troben i fan possible o entorpeixen 
la democratització cultural.

1.1.3. PROTAGONISTES DEL PROCÉS D’ESTUDI

Partint de les premisses explicades amb anterioritat, l’estudi realitzat centra el focus en el coneixement 
que les persones, els recursos tècnics i els actors socials involucrats en les situacions analitzades tenen 
d’aquestes, així com de les seues necessitats, dificultats, motivacions i interessos. És una metodologia 
que, més que preguntar, escolta a les persones involucrades, partint del supòsit que el seu coneixement és 
fonamental per a comprendre i analitzar realitats complexes, i que la seua implicació és també fonamental 
per a dissenyar qualsevol estratègia de canvi i transformació social.

A més a més, el procés de recerca i diagnòstic s’ha concebut com un element dinamitzador de relacions 
entre persones, col·lectius, recursos tècnics i institucions, entorn dels àmbits cultural i social.

Partint d’aquests plantejaments, han estat els responsables polítics i els recursos professionals, pú-
blics, privats, i del tercer sector els quals, des del seu camp d’acció, han analitzat la realitat i han 
aportat la seua percepció sobre la situació de la cultura inclusiva a la Comunitat Valenciana: accions 
que s’estan desenvolupant, dificultats que s’identifiquen, possibles elements que poden millorar la situació 
existent, etc. Les percepcions aportades per les persones participants han estat contrastades i enriquides 
amb informació documental.

En aquesta primera fase de diagnòstic han participat directament una sèrie de professionals i represen-
tants públics que s’engloben en l’ecosistema d’actors, encara no complet, del procés participatiu global. 
La ciutadania serà part també del procés, però l’acostament i invitació es realitzarà a través d’altres línies 
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d’acció més pròpies del Pla de Comunicació i Sensibilització. És per això que la socialització de l’estudi 
amb la ciutadania és un dels passos clau a realitzar després de la seua devolució tècnic-institucional.

En el gràfic següent es reflecteix l’ecosistema d’actors implicat fins ara. Com hem anat explicant, la seua 
vinculació en la fase d’estudi ha suposat la porta d’entrada al procés global. El detall de cadascun dels 
perfils està recollit en el punt 1.2 (veure pàg. X) i en la presentació inicial del document es troba un llistat 
complet nominatiu de totes les persones participants fins ara. 

La fase d’estudi-diagnòstic celebra amb la seua devolució i socialització una fita clau perquè complisca el 
seu objectiu de sustentar l’estratègia col·lectiva. Ara bé, no finalitza: és un procés obert i l’anàlisi perma-
nent de l’entorn i l’adhesió de nous actors al procés està oberta. 

La tasca del grup motor en aquesta fase ha estat, essencialment, la d’establir relacions, generar espais d’es-
colta activa i propiciar la confluència entre les múltiples percepcions i la seua triangulació amb la informació 
documental, com a element clau per a construir una bona aproximació a la complexitat de l’estat de situació 
de la Cultura Inclusiva en la Comunitat Valenciana i una proposta per al seu abordatge.
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1.1.4. INSTRUMENTS METODOLÒGICS DESENVOLUPATS

La iniciativa Cultura + Social, vol ser un estímul generador d’aliances i coneixement compartit. Des 
d’aquesta premissa, la coherència entre enfocament i mètode és essencial per a garantir que el pro-
cés de recerca i de diagnòstic siga realment participatiu. Per aquesta raó, i atesos els recursos i 
temps disponibles i a les necessitats específiques del Diagnòstic, es van seleccionar els mètodes i 
tècniques més adequades d’entre les diferents tradicions metodològiques destacades en l’apartat 4.1.

El principal mètode utilitzat ha estat l’Audició, por su filosofía plenamente coincidente con el enfo-
que del Diagnóstico, y por las características flexibles y abiertas de sus técnicas de investigación, el 
coloquio individual y grupal, que otorgan una enorme autonomía y protagonismo a las personas.

Les entrevistes semiestructurades a responsables polítics de les administracions i a tècnics de 
diferents àmbits culturals o socials ha estat una altra de les tècniques emprades. Han possibilitat 
una anàlisi més profunda de les mesures i polítiques que s’estan implementant en l’àmbit de la Cultura 
Inclusiva, així com la visió a mitjà i llarg termini.

El sistema d’informació, la tasca informativa, és part del procés: documentar i registrar la informa-
ció obtinguda en les audicions permet la seua posterior sistematització i categorització. Així mateix 
és clau mantenir informats als participants dels avanços del procés. Aquest sistema s’inicia amb la 
informació de presentació en invitació, l’audició, registre d’informació en el diari de camp, validació i 
obtenció d’uns primers indicadors de participació. L’enviament de notes informatives a tots els parti-
cipants és una de les eines bàsiques de devolució.

Els espais de reflexió, anàlisi col·lectiva i devolució han constituït un altre dels elements meto-
dològics. En aquests es van aportar unes preconclusions, que van ser treballades amb tècniques 
de facilitació de grups i tècniques de visualització de les aportacions i consensos. El repte ha estat 
haver d’executar totes elles en un format virtual, donada la impossibilitat de generar espais de relació 
directa presencial.

A més a més, el grup motor ha utilitzat l’observació participant i etnogràfica durant totes les fases 
del procés, especialment durant el treball de camp d’identificació d’informants i participants claus.  

Tots els mètodes i tècniques enunciats són els que han fet possible la generació d’informació primària, 
pròpia de la recerca. Però també s’ha recorregut a fonts secundàries d’informació com a estudis, re-
cerques i diagnòstics elaborats per organitzacions i institucions públiques o privades, així com notí-
cies generades pels mitjans de comunicació.

La triangulació de tota aquesta informació, contrastant les diferents percepcions que posseïen les 
persones escoltades amb la informació obtinguda en les audicions, entrevistes o espais participa-
tius, així com les diferents fonts documentals, ha fet possible una aproximació a la realitat molt més 
rigorosa, rica i dinàmica. Alhora, ha facilitat la labor d’identificació dels principals elements sobre 
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els quals intervenir per a promoure la democratització cultural a la Comunitat Valenciana, així com 
l’oportunitat que suposa impulsar aquest projecte en aquest moment.

La recollida i tractament de la informació aportada pels participants, així com mitjançant la indagació 
documental, s’ha concentrat en 6 eixos. Aquests actuen a manera de nusos crítics atés que concentren 
sobre si mateixos múltiples relacions de causa-efecte i serveixen per a identificar les causes principals 
dels obstacles o dificultats per al desenvolupament d’una cultura més inclusiva. L’objectiu d’aquests ei-
xos és centrar en ells la priorització d’accions que permeten unes polítiques públiques inclusives en matèria 
cultural, així com una implementació efectiva en l’àmbit concret dels espais escènics.

La concentració en eixos, per als quals s’utilitza el concepte de “nus crític” es fa des de plantejaments situa-
cionals i depenen de les relacions existents entre els diversos actors implicats en l’àmbit cultural i social. Amb 
aquest enfocament es possibilita fer anàlisis dinàmiques de la realitat social, parant atenció a la visió i als in-
teressos que els diferents actors tenen i, per tant, a les condicions estructurals i ideològiques que evidencien 
la necessitat d’un abordatge multidimensional i un canvi sistèmic per a aconseguir la democratització cultu-
ral. Aquest dinamisme pressuposa també l’enorme capacitat per a intervenir sobre aquests, transformant les 
dificultats en possibilitats i, progressivament, avançar cap a un desenvolupament òptim d’una cultura més 
inclusiva.

El concepte de nus crític, usat en aquest estudi-diagnòstic, es basa en les “causes crítiques” de la Planifi-
cació Estratègica Situacional. L’èmfasi en la interpretació dels problemes socials com a elements situacio-
nals, dinàmics, no com a elements estàtics, i la capacitat d’aquest mètode per a identificar les causes més 
rellevants sobre les quals intervenir per a obtenir un major impacte en la implementació de les polítiques 
públiques.

En aquest Estudi, cada eix que es descriu (punt 1.3) contempla un nus crític, que és entés i es defi-
neix com “la síntesi d’aquells factors o fenòmens que actuen com a causa d’una multiplicitat d’efectes 
i problemàtiques diferents entre si, transversals als principals elements que suposen dificultats per 
al desenvolupament d’una cultura inclusiva i que, per aquests motius, adquireix rellevància prioritària 
actuar sobre ells per a aconseguir un major impacte en el desenvolupament d’unes polítiques públiques 
inclusives en l’àmbit cultural”.

El procés d’investigació i diagnòstic s’ha 
concebut com un element dinamitzador 
de relacions entre persones, col·lectius, 

recursos tècnics i institucions, entorn 
dels àmbits de la cultura i social.
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1.1.5. FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU D’ESTUDI-DIAGNÒSTIC

El desenvolupament de l’Estudi-Diagnòstic no ha seguit una cronologia rígida, sinó flexible i dialèctica, 
perquè molts elements s’han superposat en el temps, tot això amb la finalitat d’ajustar-se a l’execució del 
procés en un context molt complex com l’originat per la covid-19 i tractant d’oferir el màxim de facilitats a 
les institucions, recursos i entitats, que així mateix han enfrontat una crisi sense precedents.

Les fases principals del procés d’estudi-diagnòstic han estat les següents:

   
1. Establiment del marc teòric de referència i mapatge d’actors clau. El treball es va iniciar 

realitzant una primera recerca i recollida de referents teòrics sobre inclusió social des de la 
cultura, que va servir per a començar a definir el marc teòric i els límits de l’estudi. 

2. Fase de disseny conceptual i metodològic de l’estudi/diagnòstic. Aquesta labor es va 
realitzar de manera conjunta amb el grup motor de l’Associació Adonar i amb assessorament 
extern, establint un procés endo-formatiu. Per a això, es van treballar les especificitats de la 
realitat de l’àmbit cultural, l’àmbit social i el context territorial. El mapatge d’actors va formar 
part, també, d’aquesta primera fase, tant pel que fa a referents externs com a la configura-
ció del mapa inicial en l’àmbit de Comunitat Valenciana.

3. Recerca participativa. Aquesta fase ha implicat tot el treball de camp realitzat per a con-
formar el present Estudi-Diagnòstic a través dels diversos mètodes i tècniques enunciats 
en l’apartat anterior.

4. Elaboració i validació de l’Estudi-Diagnòstic. Una vegada completades les dues fases an-
teriors, s’ha elaborat el document, recollint aportacions realitzades en una devolució inter-
mèdia.

5. Presentació pública. La devolució a escala tècnica, així com la socialització a escala ge-
neral, és una fase encara no realitzada, però fonamental perquè complisca el seu objectiu.

Tot plegat, aquest Estudi no és més que una primera aproximació a la situació, estratègies i perspec-
tives de la inclusió social des de les arts escèniques en la Comunitat Valenciana. Després de la seua 
presentació, ens correspon enriquir-lo i desenvolupar-lo, conscients que es requereix un abordatge 
multidimensional.
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Tal com es detalla en apartats previs, la metodologia utilitzada per a l’elaboració del present Estudi-Diagnòs-
tic ha partit d’un procés de treball de camp basat en l’escolta i l’observació. Per això, la informació qualitativa 
recopilada es constitueix com la més rellevant a l’hora d’extreure conclusions i recomanacions que permeten 
continuar construint el procés col·lectiu.

Malgrat tot, i sense entrar en excessiu detall, creiem convenient compartir el resultat quantitatiu de la siste-
matització elaborada a partir del conjunt d’audicions realitzades a recursos públics, socials, culturals, mitjans 
de comunicació i persones expertes. Això permet, d’una banda, comprendre la magnitud i representativitat 
del procés dut a terme fins al moment. Al seu torn, possibilita quantificar i detallar el pes relatiu que té cada 
tema d’interés (repte / oportunitat) identificat pel conjunt dels actors involucrats.

Cada audició, individual o col·lectiva, s’ha registrat en un diari de camp i s’ha bolcat posteriorment en un full 
de càlcul per a facilitar la seua anàlisi i sistematització. El següent quadre reflecteix el resum últim al qual 
arribem, en el qual s’han agrupat els esments realitzats. Podem veure el pes que tenen, en funció de quantes 
vegades les temàtiques que hem agrupat per eixos o nusos crítics han sorgit en les audicions.

AUDICIONS REALITZADES

PROCÉS PARTICIPATIU

EN XIFRES 

1.2.
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PERFIL D’ACTOR/RECURS NOMBRE DE CONTACTATS

Responsables Administració Pública 23 15

41 31

3 2

44 26

19 18

12 4

142 96

Entitats socials

Espais escènics (públics i privats)

Recursos de creació i producció escènica

Experts i agents vinculats a l’acadèmia

Mitjans de comunicació

Total
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Tal com pot apreciar-se en la taula a continuació, i en concordança amb el 
gràfic previ, veiem que els temes més rellevants, discriminant per sector, 
continuen sent “barreres físiques, materials i simbòliques” i “marc concep-
tual”. Entre les principals diferències, trobem que per al sector cultural les 
dimensions “avaluació i sistematització” i “recursos humans” tenen més im-
portància relativa que per als altres sectors.

EIX TOTAL ESMENTS % D’ESMENTS 
SEGONS TEMA

MARC CONCEPTUAL 89 20.3 %

13 %  
RECURSOS HUMANS

20.3 %  
MARC CONCEPTUAL

15.5 %  
AVALUACIÓ

26.7 %  
BARRERES FÍSIQUES, 

MATERIALS I SIMBÒLIQUES

5,9 %  
COMUNICACIÓ

18,7 %  
TREBALL ASSOCIAT

68 15.5 %

117 26.7 %

82 18.7 %

26 5.9 %

57 13 %

AVALUACIÓ

BARRERES FÍSIQUES, MATERIALS I SIMBÒLIQUES

TREBALL ASSOCIAT

COMUNICACIÓ

RECURSOS HUMANS
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MARC CONCEPTUAL 22.230.531.925.5 6184554

7.46.82.111.8 24325

33.322.031.224.1 9134451

18.523.718.417.5 5142637

14.85.13.56.6 43514

3.7

100.0

11.9

100.0

12.8

100.0

14.6

100.0

1

27

7

59

18

141

31

212

AVALUACIÓ

BARRERES FÍSIQUES, MATERIALS I SIMBÒLIQUES

TREBALL ASSOCIAT

COMUNICACIÓ

TOTALS

RECURSOS HUMANS

Procés de treball de camp basat en l’escolta i 
l’observació. D’aquí ve que la informació qualitativa 

recopilada es constituïsca com la més rellevant 
a l’hora d’extraure conclusions i recomanacions que 

permeten continuar construint el procés col·lectiu.

SECTOR 

CULTURAL

SECTOR 

SOCIAL

SECTOR 

PÚBLIC

PROFESSIONALS 

I EXPERTS/ES

DIMENSIÓ
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1.3.1.  EIX 1:  INEXISTÈNCIA D’UN MARC CONCEPTUAL I DEFINICIONS 
COMUNES SOBRE EL SIGNIFICAT I L’ABAST DE “CULTURA INCLUSIVA”

Les aportacions dels i les participants revelen que en la pràctica no existeix una concepció comuna sobre 
el significat de cultura inclusiva i que es dóna una falta de reflexió profunda i consens sobre l’abast dels 
drets culturals i la participació cultural i, conseqüentment, sobre el que anomenem de diferents maneres 
com a democratització cultural o democratització en l’accés a la cultura. Partint d’aquesta manca fona-
mental, es pot explicar com la relació entre cultura i impacte social ofereix molts elements de buit, contra-
dicció o, simplement, la ineficiència dels recursos i iniciatives existents.

Des del sector públic incorporar elements específics d’inclusió social en la cultura respon, en realitat, a un 
mandat legal i, efectivament, així ho recullen diversos plans estratègics, tant des de les àrees socials com 
les àrees de cultura. No obstant això, aquesta voluntat i declaració política, com que no disposa d’un marc 
teòric sòlid en el qual recolzar-se, no es tradueix, almenys en l’àmbit de les arts escèniques, en una 
estratègia transversal de democratització que aconseguisca consolidar les accions que s’impulsen.

Així mateix, durant la identificació i mapatge de pràctiques existents previ al treball de camp, vam po-
der identificar accions i pràctiques inclusives que des de teatres i programadors del sector privat s’estan 
desenvolupant. Aquestes estan en la seua majoria emmarcades en el camp de la Responsabilitat Social 
Corporativa i, per tant, porten aparellades una estratègia de comunicació per a donar-les visibilitat en clau 
d’obtenir retorn. 

Ha estat durant les audicions als diferents actors de l’àmbit cultural quan hem pogut corroborar no sols la 
falta d’una definició comuna que servisca de guia, sinó també el desconeixement de conceptes i termi-
nologia pròpia sobre inclusió social i impacte social, la qual cosa repercuteix en una tendència a l’hora 
d’implementar iniciatives que s’acosten a un enfocament més aviat de solidaritat o caritat i que es desple-
guen d’una manera puntual, limitant, així, l’abast i impedint la generació d’un impacte social real i positiu.

No obstant això, un altre aspecte que cal destacar de nou és un creixent interés i una voluntat ferma a 
avançar en el desplegament d’accions inclusives des de la cultura. Durant el treball de camp, en posar 
sobre la taula la pregunta sobre què s’està fent, s’ha aconseguit fins i tot que molts dels actors i recursos 
participants prengueren consciència de quant estan treballant en aquest sentit, però no ho saben reco-
néixer i, per tant, és impossible que li donen valor.

NECESSITATS, REPTES 

I OPORTUNITATS DETECTADES

1.3.
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La falta d’una definició comuna sobre cultura inclusiva, que realment faça transcendir la participació cul-
tural del simple accés, també es detecta en l’àmbit social. La majoria dels recursos i entitats participants han 
manifestat que, malgrat reconéixer el valor de la cultura i de l’art com a factors clau per a fomentar la inclusió 
social de col·lectius amb els quals treballen, continuen incorporant l’activitat cultural com no essencial o estra-
tègica en la seua intervenció i, en moltes ocasions, la contemplen com a alternatives d’oci i temps lliure, sense 
arribar a explotar tot el potencial que l’àmbit cultural pot aportar.

El debat teòric referent a aquests elements s’està produint en l’àmbit global per a donar resposta a una tendència 
clara que fa valdre la cultura com a element fonamental de cohesió social i benestar. Nodrir-se i nodrir aquest 
debat, reconeixent que existeixen aquestes mancances i dificultats en el nostre territori, és més una oportunitat 
que un problema. Per això és prioritari generar un espai de reflexió propi, que permeta qüestionar l’enfo-
cament de les polítiques públiques, així com analitzar les pràctiques existents, tant les que provenen de 
l’àmbit cultural com de l’àmbit social. Només d’aquesta manera aprofitarem l’oportunitat d’establir, mitjançant 
un treball col·lectiu, els elements conceptuals bàsics que permeten unir talents i esforços en el disseny i desen-
volupament d’accions amb objectius inclusius.

Aquesta labor de conformació d’un marc conceptual sòlid sobre inclusió contribuirà a fer valdre i conservar tot el 
patrimoni de bones pràctiques que s’està desenvolupant, aportant visibilitat a aquestes i sent referència per als 
qui vulguen contribuir, sense saber com fer-ho, a una dinàmica en què l’activitat cultural es reconega com a inclu-
siva, a més d’ajudar a delimitar el camp d’acció i potenciar noves iniciatives.

Font pròpia: Sistematització del diari de camp del procés de recerca participativa
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ESMENTS %EIX SUBTEMÀTIQUES

Inexistència de marc conceptual 
compartit a partir del qual dissenyar 
espais i accions culturals que resulten 
inclusives

Inexistència d'una definició comparti-
da sobre cultura inclusiva que trenque 
amb el concepte de "solidaritat" i 
excedisca el mer compliment de la 
normativa i deixe d'associar exclusi-
vament la participació cultural com 
a equivalent a "oci, recreació i temps 
lliure" per a transcendir i associar-se 
a indicadors de ciutadania plena i 
benestar social

31 34.8

58 65.2

TOTAL 89 100

DEFINICIONS 
COMUNES
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En aquest àmbit és necessari subratllar que la conjuntura covid-19 col·loca en una situació molt compromesa a 
tot el sector cultural i complica, encara més si cap, la vida de moltes persones que estan en situació de vulnera-
bilitat, afectant directament el treball que realitzen les entitats socials. Ens plantegem aquest moment com un 
punt d’inflexió sobre el qual treballar de manera conjunta, coordinada i col·laborativa. És una oportunitat per a 
demostrar el valor de la cultura i el seu paper decisiu en la vida individual i comunitària.

La rellevància i l’impacte que suposaria disposar d’un marc conceptual sobre cultura inclusiva en la Comunitat 
Valenciana fa imprescindible l’aval i implicació de l’Administració Pública al màxim nivell. Assumir aquest repte 
representa una oportunitat per a contrarestar les dinàmiques sectorials i per àrees d’acció que tradicionalment 
imperen en allò públic. Només d’aquesta manera serà possible generar una estratègia territorial que permeta a 
la cultura desenvolupar el seu paper essencial i el seu potencial en la construcció d’una societat cohesionada i 
capaç d’enfrontar crisi com l’actual.

1.3.2.  EIX 2:  EXPERIÈNCIES QUE MANQUEN DE PLANIFICACIÓ 
ESTRATÈGICA, AVALUACIÓ DE RESULTATS I IMPACTE, 
I QUE HAGEN ESTAT SISTEMATITZADES I TRANSFERIDES

Els múltiples diàlegs mantinguts amb les persones participants, així com la indagació documental, posen de manifest 
que la falta de definició i marc conceptual compartit, repercuteix inevitablement en una manca generalitzada de plani-
ficació estratègica sobre l’acció i inclusió social des de l’àmbit cultural. De la mateixa manera, la inexistència d’un marc 
teòric obstaculitza que existisca informació suficient que done compte de com es treballa i quins resultats tenen el 
desenvolupament d’accions que podem situar dins de l’àmbit de la cultura inclusiva.

Previ fins i tot a la fase de treball de camp, la primera evidència amb relació a la falta de mètriques específiques 
sobre inclusió social en la cultura la detectem en les eines que existeixen per a analitzar la participació cultural 
(Estadística sobre participació cultural a la Comunitat Valenciana; Enquesta d’hàbits i pràctiques culturals del Ministeri 

Verticalitat sistèmica a l’hora de 
plantejar les polítiques públiques, 

i la falta de mecanismes que permeten 
un abordatge realment transversal.
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“

“

de Cultura i Esport). Totes elles manquen d’indicadors sobre inclusió que reflectisquen de manera específica l’atenció 
a col·lectius vulnerables o la diversitat de les persones que participen de la cultura. Aquesta deficiència, tal com as-
senyala Antonio Ariño 10, amb la pregunta retòrica “Tenim una cartografia adequada de la diversitat cultural? A quina 
diversitat som sensibles i quina diversitat ens és invisible i no es considera en les enquestes?” respon que aquesta 
manca pot esmenar-se ateses les diferències marginals i proposa un treball previ de recerca qualitativa, de reflexió i 
de mapatge dels col·lectius, esforçant-nos a educar una visió perifèrica.

Durant les audicions, l’avaluació o, més aviat, la falta d’avaluació ha estat un tema recurrent, relacionat moltes 
vegades amb la falta de visibilitat i reconeixement de les activitats inclusives realitzades, si bé en el 100% de 
casos l’avaluació subjectiva sobre l’impacte generat és positiva i desitjable. Ens sembla interessant destacar 
que no disposar de mecanismes per a avaluar aquestes iniciatives té conseqüències directes en el seu 
finançament. Succeeix així amb les subvencions a projectes escènics que valoren positivament les accions de 
mediació i creació de públics, però per contra la justificació d’una subvenció atorgada no obliga a una memòria o 
valoració d’aquests aspectes. D’altra banda, els recursos que una entitat escènica destina a aquesta mena d’ac-
cions inclusives no puntuen més com a part del currículum d’un artista o companyia. En molts casos l’aposta 
per aquesta mena d’activitats corre per compte propi, reforçant així l’enfocament altruista i solidari de la 
interacció entre art i intervenció social. Incorporar mecanismes d’avaluació i disposar de mètriques consen-
suades contribuiria a professionalitzar l’acció social des de l’art i la cultura, en benefici de tots els recursos i 
persones implicades.

Per a les entitats socials, per la seua part, que les activitats artístiques estiguen relacionades amb les activitats 
d’oci repercuteix en una escassetat de recursos que poden destinar-se a elles i manifesta que l’activitat cultural o 
la relació amb la cultura, des de la seua intervenció, no aconsegueix fer-se essencial. En tots els casos reconeixen 
les experiències concretes són beneficioses, sobretot les que van més enllà del mer accés i transcendeixen a una 
participació activa en la creació i/o producció artística, però coincideixen en una absència d’indicadors que donen 
valor a aquestes pràctiques, en comparació a pràctiques o intervencions més tradicionals des del camp social.

“En els projectes que presentem a subvencions, 
sí que incloem col·laboracions amb col·lectius, 

però no sempre podem arribar a fer-ho.”

“Si bé apliquem una mirada per a integrar la cultura i l’art i buscar la 
col·laboració amb altres entitats per a potenciar el treball 

amb el col·lectiu, no l’hem formalitzat ni l’avaluem”

Responsable de Programació 
d’Espai Escènic

Tècnic que atén persones 
migrants o refugiades

10  Antonio Ariño, ex-vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació de la Universitat de València, durant la seua participació en la taula rodona 
    “Mesurar la participació cultural? Com i per a què?”. Barcelona, 17 de setembre de 2020
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Aquest fet impacta a diferents nivells en la possibilitat de capitalitzar les bones pràctiques que existeixen: 

 · D’una banda, ocorre que moltes bones pràctiques que, sens dubte, hem de poder conservar i 
potenciar resulten invisibilitzades per la inexistència de processos de registre i avaluació. 

· Al seu torn, impedeix l’aprenentatge continu i la identificació d’aquells elements i pràctiques que 
funcionen i podrien operar a favor d’una cultura inclusiva. En efecte, generar vies que impliquen 
treball col·laboratiu i eines comunes serà també útil per a aquest objectiu.

 · Per afegiment, l’escàs registre i avaluació dificulta el procés de sistematització, element fonamen-
tal per a possibilitar la transferència de l’experiència i el coneixement adquirit, així com habilitar 
la reproducció de pràctiques.

El desenvolupament de mecanismes d’acompanyament, seguiment, avaluació i sistematització afavoreixen un 
creixement organitzatiu controlat, però amb vocació d’efectivitat i eficiència, que permeten actuar com a part 
d’un cicle circular en espiral. D’aquesta manera cada actuació exitosa que es replica és capaç d’anar generant un 
patrimoni de cultura inclusiva que augmenta i que cal protegir.

En paral·lel i de manera complementària al debat i el consens sobre els límits conceptuals de cultura inclusiva, 
hem de respondre’ns a elements clau: com mesurar l’impacte social d’una acció cultural inclusiva? Com pot ser 
viable i sostenible una estratègia financera que desenvolupe aquest àmbit? Qui són els actors clau, com es rela-
cionen i quins rols han de jugar cadascun? En què és possible innovar i com escalar els èxits obtinguts?

El fet de dotar-se d’una estratègia, pla o programa específic de cultura inclusiva permetrà guanyar capa-
citat institucional, la qual cosa suposa guanyar en escala posant recursos, coneixements i habilitats des 
de la participació i coneixement compartit. A més a més, pot instar a estimular la innovació, la generació 
de noves habilitats, així com generar aprenentatges i desenvolupament mutu a l’hora de replicar i generar 
noves iniciatives. En aquest sentit, és necessari crear un sistema comú que aboque informació i siga 
capaç de generar una escala o índex de desenvolupament, si bé serà necessari l’adaptabilitat i flexibili-
tat per a atendre la diversitat de tipologia de territoris, d’espais escènics o de col·lectius vulnerables, 
entre moltes altres diversitats.

Font pròpia: Sistematització del diari de camp del procés de recerca participativa
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ESMENTS %EIX SUBTEMÀTIQUES

Escassetat de planificació estratègica 
per a la inclusió

Inexistència de registre i avaluació de 
processos i resultats

34 50.0

34 50.0

TOTAL 89 100

AVALUACIÓ I 
SISTEMATITZACIÓ
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1.3.3. EIX 3:  EXISTÈNCIA DE BARRERES FÍSIQUES, MATERIALS 
I SIMBÒLIQUES QUE OBSTACULITZEN EL DESENVOLUPAMENT 
I POTENCIAL DEL CONCEPTE CULTURA INCLUSIVA

Aquest eix aglutina una diversitat molt àmplia de factors baix un denominador comú: la distància existent 
entre el desenvolupament de l’activitat cultural, el gaudi, la creació i, fins i tot, la seua gestió i les per-
sones i grups vulnerables o en exclusió. La seua agrupació baix un únic eix no deixa de ser controvertida, 
com ho és també la diferenciació. És per això que hem posat el focus en el fet evident que s’ha mostrat per 
part de la pràctica totalitat de participants: l’existència de barreres, de l’un o l’altre tipus.

Més enllà de la sistematització plantejada, és important posar en relleu una premissa: la constatació que 
les polítiques culturals, lluny d’aconseguir ser inclusives i contrarestar les barreres basades en una con-
cepció social i cultural elitista de la cultura, tendeixen a ser excloents. L’origen d’aquest fenomen està en la 
verticalitat sistèmica a l’hora de plantejar les polítiques públiques i la manca de mecanismes que permeten 
un abordatge realment transversal, que es traduïsca en una operativa cooperativa, que reconega el poten-
cial creatiu del conjunt de la societat diversa i, per tant, articule polítiques per a alimentar-lo.

Malgrat la situació plantejada, creiem que la categorització de les barreres ens permet, en l’àmbit tècnic, 
identificar accions, eines o processos necessaris per a contrarestar-les i els actors que han d’implicar-se 
per a superar-les de manera efectiva.

Durant el treball de camp hem identificat nombroses iniciatives i dinàmiques de treball els objectius de 
les quals són superar aquestes barreres i és des d’aquesta bateria d’iniciatives existents, moltes vegades 
desconegudes i d’altres poc aprofitades, d’on beu la classificació que proposem. Així, la classificació pro-
posada, oberta a ser debatuda i qüestionada, diferencia entre barreres o factors de tres tipus: físiques, 
materials i simbòliques.

   
a) Barreres físiques: són enteses com a obstacles físics, fonamentalment vinculats amb la 

ubicació i/o l’estructura dels espais on es desenvolupa l’activitat artística, que impedeixen 
o dificulten l’exercici dels drets culturals per col·lectius específics. Aquestes estan estreta-
ment vinculades amb el col·lectiu de diversitat funcional o discapacitat física, encara que no 
de manera exclusiva, perquè engloba també els factors d’exclusió derivats d’una distància 
física insalvable, que es dóna per exemple en població de zones perifèriques sense trans-
port públic.

b) Barreres materials: engloben aquelles vinculades amb recursos concrets (monetaris, tec-
nològics) que tenen el potencial de facilitar o obstaculitzar l’exercici del dret a la cultura. 
Aquestes, d’una manera o l’altra, afecten sobretot les persones en situació de pobresa o 
manca material.
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c) Barreres simbòliques: es donen a causa de l’existència de creences, ideologies o discursos 
que justifiquen o legitimen situacions d’exclusió i d’autoexclusió per gran part de la ciutada-
nia que no se sent identificada ni interpel·lada per l’activitat cultural. Aquesta classificació 
és la més complexa i engloba totes aquelles situacions en les quals els individus no creuen 
que la cultura “vaja amb ells” o no s’atreveixen per diferents motius a participar, fins i tot 
tenint oportunitat de fer-ho.

Els espais escènics implementen eines d’accessibilitat, unes vegades aplicant la normativa, i altres per 
sensibilitat i amb la voluntat d’anar un pas més enllà. Ens referim, per exemple, a la reserva d’espais espe-
cífics per a persones amb mobilitat reduïda, la instal·lació de bucle magnètic, la programació de sessions 
amb intèrpret de llengua de signes. En aquests i altres exemples s’ha posat de manifest que els falta 
comunicació amb el col·lectiu al qual pretenen acostar-se, per a saber la utilitat d’aquestes eines. Així, 
la inversió en aquesta mena de solucions arriba a generar fins i tot frustració, ja que no s’aconsegueixen 
els resultats esperats.

En el diàleg mantingut amb el sector social s’ha evidenciat com el factor econòmic és una clara barrera per 
a molts col·lectius i per al mateix sector. En aquest sentit, es donen moltes accions d’ajuda i col·labora-
ció entre l’àmbit cultural i el social, però són puntuals: depenen moltes vegades de relacions personals i 
tendeixen a donar-se per a passis especials o dirigits de manera exclusiva per a un col·lectiu. Amb aquesta 
mena de mesures poden arribar a generar-se tractes de favor excloents, amb poca transparència, i que de  
nou poden replicar situacions de desigualtat malgrat que inicialment pretenien el contrari.

Quant als aspectes tecnològics, que haurien de suposar un repte i una oportunitat, no hem d’oblidar que la 
pandèmia ha evidenciat la bretxa tecnològica accentuant situacions d’exclusió preexistents que, sens 
dubte, afecten l’accés a la cultura per aquesta via.

És imprescindible portar al debat públic, 
en mitjans de comunicació i altres esferes 

ciutadanes, la importància d’exigir una 
cultura veritablement inclusiva.
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Font pròpia: Sistematització del diari de camp del procés de recerca participativa
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ESMENTS %EIX SUBTEMÀTIQUES

ESTRUCTURA ESPACIAL/ARQUITECTÒNICA 
(rampes, ascensors, etc.), que obstaculitzen la 
participació de persones amb mobilitat reduïda

Distàncies amb els col·lectius exclosos o en 
risc d'exclusió: la programació no es basa en 
problemàtiques vinculades amb ells ni pren en 
consideració les seues perspectives

Escassa interpel·lació als col·lectius exclosos 
o en risc d'exclusió (no se senten interpel·lats / 
convidats als espais culturals)

RECURSOS ECONÒMICS (Escassetat de suport 
econòmic a desenvolupar accions culturals 
inclusives / No s'estableix com a rellevant la 
categoria "inclusió" per a atorgar subvencions 
/ No hi ha línies generals de cultura inclusiva. 
Dificultat d'accés econòmica a espais culturals 
(mobilitat o entrades)

TECNOLOGIA (l'existència de noves tecnologies 
i la "cultura en línia" representa tant un desafia-
ment com una oportunitat: la bretxa digital tant 
amb relació a l'accés d'usuaris com d'imple-
mentació d'accions per part de les mateixes 
organitzacions representa un repte, i alhora, la 
digitalització representa una oportunitat d'ac-
cés més massiu i amb menys costos econòmics 
per a una major proporció de la població)

20 17.1

45 38.5

TOTAL BARRERES FÍSIQUES, MATERIALS 
I SIMBÒLIQUES

SUBTOTAL BARRERES SIMBÒLIQUES

SUBTOTAL BARRERES FÍSIQUES I MATERIALS

7

72

23

22

45

117

6.0

61.5

19.7

18.8

38

100

BARRERES 
FÍSIQUES, 
MATERIALS I 
SIMBÒLIQUES
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A partir de les audicions realitzades hem identificat que hi ha també experiències que tracten d’abordar les 
barreres simbòliques, per exemple, en les temàtiques i el tractament dels relats. Encara que cada vegada amb 
més freqüència les propostes artístiques acudeixen o es documenten en contacte amb col·lectius diversos, fins 
i tot implicant persones d’aquests col·lectius en les produccions, i es compta amb professionals de la mediació o 
assessorament específic des de l’àmbit social en el disseny de les propostes, continua havent-hi molta feina per 
fer. És necessari que ens qüestionem de manera constructiva la manera de fer i en quina mesura el tractament 
d’alguns temes, malgrat pretendre sensibilitzar-nos o acostar-nos, moltes vegades continuen caient en la 
reproducció d’estereotips.

Des de l’àmbit social es manifesta, no sense una certa incomoditat o fins i tot por de semblar desagraïts, el 
risc que perceben de vegades quan des de l’àmbit artístic es busca l’acostament a determinats col·lectius, però 
aquest es fa sense la sensibilitat adequada, sense la formació o assessorament necessari, i acaben reproduint 
unes certes pràctiques “utilitaristes” del col·lectiu. Un exemple senzill relacionat amb això es dóna, per exemple, 
amb la programació de sessions especials per a determinats públics vulnerables o vulnerats. Fins i tot amb bona 
intenció, si no es reflexiona prèviament i es comparteix aquesta reflexió amb els recursos tècnics de l’àmbit 
social, pot provocar de nou una segregació contraproduent des d’un punt de vista d’inclusió o, directament, no 
ser una intervenció òptima amb el col·lectiu específic.

D’altra banda, des de tots dos àmbits es manifesta la necessitat d’una descodificació dels llenguatges per a 
aconseguir un acostament amb determinats públics i que això implica un treball més enllà de la mediació pun-
tual. Oferir referències que permeten l’acostament i motiven la participació ha de treballar-se de manera cons-
tant per a derrocar la creença expressada moltes vegades amb “no és per a mi”. L’apropiació dels codis permet 
als col·lectius sentir-se autoritzats a participar.

Per a aconseguir l’impacte desitjat hem de treballar amb l’objectiu d’incidir en allò que Pierre Bordieu 11 denomina 
el habitus, aquest ordre abstracte que conforma criteris i disposicions cap a les coses i que indica si una per-
sona realitza el trànsit entre dos sentiments/estats: des de la falta d’interés a sentir-se inclosa.

De tota aquesta informació i, sobretot, de l’actitud d’interés i preocupació per saber com fer més i millor, aquest 
diagnòstic permet constatar la hipòtesi que l’estudi no parteix de zero i que articular aquestes pràctiques, sis-
tematitzar el coneixement que l’experiència genera, i així poder donar-los el valor i transferir el coneixement és 
un dels següents passos.

“
“A més del preu de l’entrada, sumem el preu d’arribar al lloc, 
estem lluny i moure’s costa, la centralització dels equipaments 
és una condemna, la distància és física i simbòlica perquè 
també falten mediadors que acosten els codis”

Tècnic d’entitat que atén 
 infància i joventut

11  Pierre Bordieu “La distinción. Criterios y bases sociales del gusto”
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L’abordatge de les diferents barreres existents és complex i requereix una reflexió crítica i constructiva a dife-
rents nivells, tant polític com tècnic i ciutadà. En paraules de Nicolás Barbieri 12: necessitem que les polítiques 
culturals posen l’equitat en el centre de l’agenda, evitant confondre equitat amb homogeneïtat. HFer front 
a la desigualtat no significa “la mateixa cultura per a tots”, requereix intervencions específiques en funció de 
necessitats diferents.

I, sobretot, és necessari un esforç de les administracions públiques, atés que aquestes han de garantir la demo-
cratització de la cultura, donant suport a un nou enfocament de les polítiques culturals perquè transcendisquen 
de la regulació de la cultura i aborden de manera efectiva “el cultural” 13.

1.3.4. EIX 4:   ESCASSETAT DE TREBALL ASSOCIAT 
I COL·LABORATIU ENTRE ELS DIFERENTS ACTORS/RECURSOS, 
I AMB ELS TERRITORIS D’INFLUÈNCIA DELS ESPAIS CULTURALS

Les aportacions realitzades pels múltiples actors que han participat en el procés d’elaboració de l’es-
tudi reflecteixen amb claredat que existeix una manca evident de treball associat entre els diferents 
protagonistes que es necessiten per a desenvolupar una estratègia territorial que articule una cultura 
més inclusiva. En aquest sentit, existeix una falta de lideratge institucional, col·laborativa i trans-
versal, que fomente la connexió i coordinació estable entre recursos tècnics dels diferents àmbits i 
supere barreres sectorials per a atendre les necessitats i oportunitats de fomentar la inclusió des de 
la cultura.

Hem identificat múltiples xarxes de treball, però segmentades totes elles per àmbit (social i cultu-
ral), la qual cosa respon a les seues respectives missions, fonamentalment, agrupar-se entorn de les 
necessitats compartides. Algunes d’aquestes xarxes tenen molta incidència social i, fins i tot, política 
i fan una gran feina. Hem pogut contactar amb algunes d’elles i escoltar-les: EAPN, APYME, COCEMFE, 
AVETID, Comité Escèniques, Red de Salas Alternativas, entre altres. Així mateix, existeixen també ens 
vinculats a l’administració pública la naturalesa dels quals és representar i canalitzar els interessos 
d’organismes més xicotets, que individualment tenen menys força o capacitat de generar incidència 
o impulsar iniciatives, com la Mancomunitat Circuit Cultural de la Marina Alta/MACMA, Taules de Parti-
cipació Cultural Valenciana, Consells Municipals d’Igualtat, Consells Municipals de Cultura (...). 

No obstant això, no va ser possible identificar accions de treball coordinat en què s’involucren 
tots dos sectors. Ni taules de treball o comissions en el si de cap de les esmentades que aborden 
específicament i de manera permanent qüestions d’inclusió social o drets culturals.

12  Article “Culturas … ¿de cualquiera?” Nicolas Barbieri. Abril 2019. Revista Contexto y Acción
13  “Cultura, políticas públicas y bienes comunes: hacia unas políticas de lo cultural”. Nicolás Barbieri. 2014.Kultur, Revista interdisciplinària 
     sobre la cultura de la ciutat. Universitat Jaume I.
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A través de les entrevistes i audicions, hem constatat també una distància i desconeixement en termes ge-
nerals entre els actors de l’àmbit cultural i social. Per això, les relacions existents, quan es donen, tenen un 
caràcter puntual i finalista per a desenvolupar un producte o una activitat artística específica; per a perme-
tre/facilitar l’accés a un espai cultural; per a cedir un espai en un moment concret. Són relacions aïllades, 
bidireccionals en la majoria dels casos, que encara que poden arribar a consolidar-se, no generen un 
efecte multiplicador i poden arribar, fins i tot, a replicar situacions de desigualtat o, també, competència 
entre els recursos socials que tenen menys possibilitats d’establir contacte amb institucions culturals. Alguns 
d’aquests elements, sent beneficiosos, disten molt d’aspirar a generar una xarxa estable de treball, clau per a 
compartir de manera sistemàtica, i cocrear solucions i eines per a afavorir la inclusió en la cultura, alhora que 
un millor aprofitament per part dels recursos socials de les oportunitats que brinda el sector cultural.

No obstant això, durant les audicions, en posar-se de manifest l’escàs coneixement mutu entre tots dos àm-
bits, d’una manera global, es presenta i es viu en tot moment com una oportunitat i existeix un gran interés 
per generar sinergies. Ara bé, fan falta eines que canalitzen i afavorisquen el coneixement, l’encontre, i per-
meten, així, anar construint xarxes estables que, a més a més, permeten impulsar d’una manera més arrelada 
iniciatives concretes de cultura inclusiva.

“
“Cada canvi polític és com “el dia de la marmota” 
es torna a la casella d’eixida per a explicar 
i convéncer de la utilitat del treball en xarxa”

Responsable d’entitat que atén 
persones migrants o refugiades

Font pròpia: Sistematització del diari de camp del procés de recerca participativa

 I     BLOC 2       I      1. ESTUDI-DIAGNÒSTIC SOBRE CULTURA INCLUSIVA EN LES ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES      I      1.3. NECESSITATS, REPTES I OPORTUNITATS DETECTADES     I

ESMENTS %EIX SUBTEMÀTIQUES

Al llarg de les audicions els participants 
identifiquen la clara necessitat i oportunitat 
que representa el treball associat i multi-
sectorial (entitats socials, espais culturals, 
administració pública, empresa privada) per 
a sumar esforços i aprenentatges i dotar de 
major potència a les diferents iniciatives 
existents o potencials

Articulació amb barri/entorn en el qual se 
circumscriu l'espai cultural com a aspecte 
rellevant per a propiciar una major apropia-
ció dels espais

Demanda específica d'una estratègia i un 
treball transversal des de l'administració 
pública més enllà dels àmbits específics 
(cultura / social)

30

19

36.6

23.2

33 40.2

TOTAL 82 100.0

TREBALL 
ASSOCIAT
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Un altre aspecte que també és molt esmentat, i que està estretament vinculat amb el que s’ha dit fins ara, és 
la desconnexió que existeix entre els espais culturals i els barris on aquests estan integrats. Treballar en 
aquest sentit es presenta com una clara oportunitat de treball pedagògic, de contacte amb noves audiències 
i de relació amb actius comunitaris per a fer més eficient l’aprofitament de recursos, en favor de la democra-
tització cultural.

En la mesura que els espais escènics estan integrats en la vida de la ciutat, més enllà de la seua pròpia acció, la 
població d’aquest territori adquireix més capacitat de:

· DESCOBRIR les seues arrels culturals, perquè totes les persones puguen reconéixer el seu patri-
moni, identitat i lloc a la ciutat, així com comprendre els contextos dels altres.

· GAUDIR dels recursos i espais culturals de la ciutat, perquè totes les persones s’inspiren, eduquen 
i renoven.

· CREAR expressions culturals, perquè puguen formar part de la vida de la ciutat i enriquir-la.
 

· COMPARTIR cultures i creativitat, perquè la vida social i democràtica s’enriquisca amb l’intercanvi.

Aquests quatre passos que indica la Carta de Roma (2020) són imprescindibles per a generar una programació 
cultural, on la diversitat siga present i siga atractiva tant per als col·lectius vulnerables com per al conjunt de la 
ciutadania. 

Per a això,  és urgent instar a crear canals per a la col·laboració efectiva i establir xarxes de treball que per-
meten la coordinació estable, per a fer de la Comunitat Valenciana una referència nacional i internacional en 
cultura inclusiva. Aquest repte serà benvingut per una ciutadania que trobarà en la cultura una via des de la qual 
desenvolupar-se, millorar la interacció amb persones diverses i expandir pensaments, descobrint i potenciant 
nous talents. Tot això suposa un factor fonamental per a la cohesió social i la convivència.

La generació d’aliances estratègiques es produeix quan el treball conjunt permet crear valor estratègic per 
als participants i els resultats superen el valor de les contribucions individuals de cadascun d’ells, a més 
d’anar més enllà de les capacitats de cadascun dels actors participants. És a dir, aconseguir una cultura 

“
“ L’atenció ve per la demanda de les entitats. Però des de 

serveis socials no es planteja un treball de coordinació o de 
comunicació de necessitats o possibilitats de treball”

Responsable de Programació 
d’Espai Escènic
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més inclusiva permetrà generar un major benefici a la indústria cultural, a l’àmbit social, a les institucions 
polítiques i, des d’aquí, contribuir conjuntament a aconseguir l’impacte necessari amb relació a la demo-
cratització de la cultura.

Estem en un “canvi d’època i no en una època de canvis” (Subirats, 2011): en aquests moments totes les 
generacions presents estan marcades per canvis molt ràpids, posant de manifest la necessitat d’interde-
pendència. Només des del fet de replantejar-se els tradicionals mecanismes d’actuació, revisar els para-
digmes establerts i analitzar necessitats i oportunitats des d’una perspectiva global, es podran generar 
noves transformacions.

El repte de la Comunitat Valenciana implicaria desenvolupar un enfocament col·laboratiu que, prenent en 
consideració les particularitats de cada recurs i cada territori, puga posar en el centre d’atenció la visió 
comuna construïda entorn de la cultura inclusiva. D’aquesta manera, els recursos disponibles seran més 
eficaços, en considerar la diversitat com una riquesa i una oportunitat des de la qual respondre a les ne-
cessitats de desenvolupament social, econòmic i cultural.

1.3.5. EIX 5:  ESCASSETAT DE COMUNICACIÓ INTERNA 
I EXTERNA SOBRE CULTURA INCLUSIVA

Considerem que la comunicació juga un paper rellevant en la construcció d’una estratègia territorial 
sobre cultura inclusiva i és per això que els mitjans de comunicació són un dels actors diferenciats que 
hem incorporat en el mapa d’actors. Més enllà dels actors específics dedicats a la comunicació que han 
participat directament, ha estat un tema recurrent en les audicions, destacant la la potencialitat que 
tenen els mitjans i els diferents canals existents per a generar una opinió pública, sensibilitzar, 
aconseguir un discurs inclusiu i, en molts casos també, visibilitzar i rendir comptes sobre les ac-
cions que es realitzen.

Font pròpia: Sistematització del diari de camp del procés de recerca participativa
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ESMENTS %EIX SUBTEMÀTIQUES

Inexistència d'estratègia de comunica-
ció com a eina de sensibilització i de 
capitalització de les accions i inver-
sions realitzades en aquesta matèria

26 100COMUNICACIÓ
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Totes les entitats entrevistades que, en major o menor mesura, desenvolupen iniciatives de creació inclu-
siva i treballen per la creació de públics i noves audiències prenent en consideració a les capes de la socie-
tat més vulnerables, constaten l’impacte positiu que té en l’organització i, per descomptat, en els col·lec-
tius i els artistes. A pesar d’això, totes elles expressen també que ni les accions ni els impactes generats 
són valuosos en termes comunicatius. Derivat en gran mesura de la falta d’un enfocament estratègic en el 
desplegament d’una política cultural inclusiva i de la manca d’indicadors d’impacte social des de la cultura, 
no existeix tampoc una estratègia de comunicació que done valor a aquestes iniciatives, ni respecte 
als recursos mobilitzats ni als resultats aconseguits.

En la comunicació sobre iniciatives culturals inclusives, les audicions han fet patent també un altre rep-
te vinculat a la necessitat de transmetre un missatge que s’allunye del concepte de solidaritat, i s’acoste 
més als impactes generats quant a l’exercici de drets, la participació cultural i el valor democratitzador 
de la cultura gestionada de manera inclusiva.

La inclusió cultural com la igualtat de gènere comparteixen la necessitat de ser presents en els mitjans 
de comunicació. Els progressos respecte a la perspectiva de gènere en el llenguatge i la comunicació, 
fins i tot quedant camí per fer, ja formen part de les agendes i els mitjans de comunicació. Aquest és un 
horitzó desitjat cap al qual avançar per a aconseguir major visibilització i sensibilització en la societat 
sobre l’impacte de la participació cultural. Entre els impactes positius, la comunicació ajudarà en la llui-
ta contra l’estigma de determinats col·lectius, per aquesta raó els plans de comunicació han d’incloure 
la dimensió inclusiva a fi que l’impacte també puga mesurar-se en termes mediàtics i de sensibilització.

Entre els compromisos de l’AGENDA 21 
14, el compromís 8 específic sobre Cultura, Informació i Coneixe-

ment assenyala que les organitzacions que treballen amb la informació i el coneixement, entre altres, 
els mitjans de comunicació, poden proporcionar informació sobre drets culturals. Subratllant que la 
informació és bàsica perquè les persones i les comunitats locals s’empoderen. A més a més, poden 
connectar als actors, així com generar debats i fòrums públics. 
 
Hi ha altres dos aspectes o matisos vinculats a la comunicació que en el marc del projecte Cultura + Social 
són d’absoluta transcendència: la comunicació intersectorial i transversal, i la comunicació en clau de 
transferència de coneixement. 

“
“Podrien actualitzar paraules i conceptes, com “*racialitzada” definir a 
les persones pels qui són, com es diuen, què fan, més endavant però no 
al principi, el seu país d’origen o el color de pell, la forma dels ulls, etc.”

Tècnic d’entitat social que atén 
persones migrants o refugiades

14  Cultura 21: Acciones Compromisos sobre el papel de la cultura en las ciudades sostenibles. Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos 
     Locales Unidos. Bilbao 2015.
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D’una banda, detectar l’existència (o més bé absència) i efectivitat dels canals de comunicació que fa-
ciliten la transmissió d’informació entre sectors i àmbits implicats a fer possible una cultura inclusiva. 
Alineat amb la falta de definició comuna i estratègia, no existeix un espai per a la comunicació específi-
ca sobre eines o iniciatives concretes que, fins i tot existint, perden la capacitat de generar un impacte 
major per no arribar als destinataris finals.

El projecte Cultura + Social incideix directament en aquest aspecte, proposant la creació d’un fòrum 
permanent de relació i intercanvi que complisca dues funcions: dinamitzar el procés per a avançar 
conjuntament en la construcció d’eines i, alhora, servir de plataforma específica, de caixa de ferramen-
tes, en la qual poder disposar de les eines que es van generant, o la informació específica sobre cultura 
inclusiva.

D’altra banda, serà important treballar per comunicar i visibilitzar tot el coneixement nou que es genere 
en el marc del projecte Cultura + Social. Alineat amb les actuals tendències, tant en l’àmbit polític com 
acadèmic, liderar en la Comunitat Valenciana un procés d’aquestes característiques serà crucial con-
nectar-lo a escala nacional i internacional mitjançant l’intercanvi de coneixements, la creació col·lectiva 
de projectes, l’execució d’iniciatives conjuntes, etc.

1.3.6. EIX 6:  NECESSITAT DE RECURSOS HUMANS FORMATS I 
DEDICATS A TREBALLAR DE FORMA ESPECIALITZADA 
LA CULTURA INCLUSIVA

A través de les audicions hem comprovat, en primer lloc, la fortalesa i les ganes de fer i avançar, malgrat 
totes les dificultats, per part de tots els professionals. Les persones pertanyents als diferents recursos, 
tant públics com privats i del tercer sector han informat sobre la precarietat general amb la qual es tre-
balla, l’existència d’equips molt petits, contractes poc estables i la necessitat de fer múltiples tasques. 

“
“ Cal anar amb compte amb infantilitzar a alguns col·lectius, 
la diversitat funcional, o la salut mental, a vegades tendeix a 
infantilitzar-se quan es promociona el seu accés a la cultura”

Responsable d’entitat social que atén col·lectius 
amb discapacitat intel·lectual i salut mental
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En aquest context, agreujat a més per la crisi produïda per la covid-19, l’esforç que requereix l’abordatge 
de la democratització cultural moltes vegades és inassumible, sobretot si, a més a més, no se sap bé com.

És imprescindible recordar la diversitat de perfils que englobem en aquest punt en parlar de recursos 
humans relacionats amb l’ecosistema d’actors de Cultura + Social que va des de responsables públics 
i tècnics de l’administració, programadors i gestors culturals, artistes, tècnics d’entitats socials, a tot 
el personal vinculat als espais escènics (personal de sala, atenció al públic, seguretat, personal tècnic, 
etc.). Dins d’aquesta diversitat trobem també, si bé encara no estan integrats de manera massiva en els 
diferents recursos, a professionals l’especialització dels quals és la de mediació artística o cultural.

Aconseguir una estratègia de democratització cultural, fins i tot a menor escala implementar accions i 
eines concretes que aconseguisquen de manera efectiva avançar cap a la inclusió social en la cultura, 
no és qüestió d’especialistes, requereix un canvi sistèmic, en el qual tots els components s’obrin, 
en primer lloc, a incorporar una nova mirada cap a allò desconegut. En el procés de treball de camp 
hem pogut constatar, com es reflecteix en apartats previs, la distància entre els recursos dels àmbits 
social i cultural que va més enllà d’un desconeixement de l’altre, sinó també de com treballa l’altre i com 
de tècnic i específic, a més de valuós, és el treball que desenvolupen uns i altres recursos.

“
“Necessitem integrar en la formació 

dels professionals de cultura 
l’accessibilitat (en termes generals)”

Trobada intersectorial de validació de 
conclusions del procés participatiu

Font pròpia: Sistematització del diari de camp del procés de recerca participativa
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ESMENTS %EIX SUBTEMÀTIQUES

Manca de personal (i més encara 
especialitzat / amb coneixements per 
a vincular C+S)

Necessitat de formació dels equips 
existents per a treballar amb col·lec-
tius exclosos o en risc d'exclusió

31 54.4

26 45.6

TOTAL 57 100.0

RECURSOS 
HUMANS
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D’aquesta manera, en les propostes que llancem des de Cultura + Social volem anar més enllà de la reivin-
dicació de més recursos humans i professionals específics. Creiem que part de la formació o capacitació 
bàsica per a avançar cap a la cultura inclusiva pot donar-se de l’encontre i del diàleg interdisciplinari i 
intersectorial. Així, la conformació d’espais estables per a l’intercanvi, tant de manera virtual com presen-
cial, repercutirà en el procés i en l’avanç col·lectiu, però redundant i afavorint de manera indispensable la 
formació dels i les professionals que s’impliquen. El repte per als recursos serà aconseguir que el coneixe-
ment transcendisca a totes les persones dels equips de treball. 

En el marc de Cultura + Social es proposa crear grups de treball específics per a abordar els diferents 
reptes detectats o que es manifesten al llarg del procés. És indubtable que, a mesura que avancem en 
l’abordatge dels diferents reptes, eixiran a la llum necessitats concretes, tant d’eines com de formació i 
capacitació en àrees o mètodes que permeten implementar accions d’inclusió. La implicació de les i els 
professionals adequats en cada grup de treball, tant en qualitat d’experts com d’actors que requereixen 
incrementar coneixements en aquesta àrea per a implementar canvis en els seus respectius recursos, 
i la labor del grup motor detectant els màxims referents en cada àmbit serà clau perquè l’intercanvi i la 
formació done els fruits desitjats. 

Un exemple clar en aquest sentit el trobem en les eines existents per a fer accessibles, des d’un punt 
de vista de barreres físiques, els espectacles d’arts escèniques. Més enllà de les eines concretes que, 
com véiem en l’apartat corresponent, moltes vegades s’implementen sense saber com de necessàries 
són i com utilitzar-les (per exemple, el bucle magnètic), abordar aquest aspecte des d’un grup de treball 
que genere, en primer lloc, un intercanvi entre recursos de tots dos àmbits i, des d’aquí, detectar les 
necessitats de formació, capacitació i tecnologia concretes, sens dubte afavorirà l’èxit i un avanç real 
cap a la inclusió.

Destaquem que les oportunitats i necessitats formatives per a avançar cap a la democratització cultu-
ral no són exclusives de cap dels àmbits i sectors. Es tracta, en realitat, d’un enfocament nou de com 

“
“El personal de les sales a vegades no sap com dirigir-se 
a una persona amb implant. Ens hem trobat amb bucles 
magnètics que no poden sincronitzar-se perquè els 
tècnics de l'equipament no saben i ningú ens informa. 
Si conegueren al col·lectiu, podrien relacionar-se 
amb nosaltres d'una altra manera”

Tècnica d’entitat social que atén persones 
amb discapacitat visual o auditiva
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pensar la cultura i com és d’essencial per al desenvolupament personal i social, a més de constituir un dret 
fonamental. Per això es posa de manifest, de nou, que són necessaris desenvolupar plans o estratè-
gies transversals des de les institucions públiques, també en el pla formatiu, possibilitant iniciatives 
innovadores per a afrontar els reptes actuals de la indústria cultural des de la seua contribució al 
desenvolupament social.

Finalment, ressaltar que molt del coneixement necessari es troba en els mateixos recursos implicats 
en el procés col·lectiu de Cultura + Social i, per tant, els espais d’encontre i reflexió, dinamitzats per 
un grup motor, són gran part del capital formatiu en cultura inclusiva. Així mateix, la col·laboració i 
aportació d’experts en cadascuna de les temàtiques ha de ser promoguda per tots els actors impli-
cats. El sector acadèmic, per la seua part, té un rol clau quant a la sistematització del coneixement 
generat i el suport en la transferència i divulgació d’aquest, especialment cap a la universitat, pro-
movent la incorporació dels aprenentatges en la formació acadèmica vinculada als diversos àmbits 
disciplinaris d’interés.

1.4.1. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

L’abast del projecte Cultura + Social inclou com a actors directament implicats als diferents nivells de l’administra-
ció (local, provincial i autonòmic), responsables cadascun d’ells, en diferent mesura, de dissenyar polítiques públi-
ques i tots ells d’implementar-les i, per tant, de destinar-hi recursos. 

Situació de partida observada:

Podem ser optimistes, perquè existeix d’una manera generalitzada la consciència, la voluntat i l’impuls d’algunes ini-
ciatives d’inclusió des de la cultura. Així es reflecteix en els diferents documents que marquen l’agenda política, tant 
des de l’àmbit de la cultura com de l’àmbit social, incorporant línies estratègiques i objectius operatius específics 
sobre democratització en els seus respectius Plans Estratègics. 

BREU ANÀLISI PER 

PERFILS D’ACTOR 

1.4.
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Ara bé, la falta de reflexió i consens sobre una definició de cultura inclusiva i l’escassetat de mètriques 
i indicadors dificulten la consolidació d’iniciatives existents, així com la rigorositat i transparència en 
la dotació de recursos a través de convocatòries públiques. En aquest sentit, cal assenyalar de nou la 
importància a entendre el sistema actual i valorar la necessitat d’un canvi de paradigma que revertisca la 
verticalitat sistèmica de les polítiques públiques, que emparen la segmentació entre l’atenció al social i la 
regulació cultural en departaments estancs, que dificulten un desplegament real de polítiques culturals in-
clusives alhora que un abordatge de les situacions d’exclusió també des de la cultura.

En conseqüència, en el si de l’administració es dóna escassetat d’un treball tècnic transversal entre les 
àrees social i cultural, així com de recursos humans especialitzats que puguen aplicar criteris d’inclusió 
en la planificació i execució de polítiques culturals.

S’ha realitzat en els últims anys un clar esforç des de l’àmbit públic per vertebrar l’activitat cultural 
en tot el territori, donant suport a zones rurals i àrees urbanes amb menys dotació d’equipaments 
culturals. Així mateix, la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques culturals i socials 
ha estat una tònica general. No obstant això, falta un abordatge multidimensional i amb una estra-
tègia i coordinació sobre l’accessibilitat i la participació en cultura de col·lectius en situació o risc 
d’exclusió. Novament, en aquest sentit l’escassetat d’indicadors específics dificulten la concreció i 
desplegament operatiu dels drets culturals, més enllà del simple accés, i el seu efectiu exercici per 
les persones més vulnerables.

1.4.2. ENTITATS SOCIALS

Les entitats socials, referint-nos concretament a aquelles la missió i l’acció de les quals està directament relacio-
nada amb l’atenció, suport o representació de col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat o risc d’exclusió, són 
un altre dels actors que considerem indispensable i estratègic incloure en el projecte d’impacte col·lectiu per una 
cultura inclusiva. Són un dels canals principals per a aconseguir un apropament a aquests col·lectius i de la seua mà 

“
“L’ordenança municipal de preus no em 
permet oferir preus baixos a col·lectius 
que ho necessiten”

Tècnic espai escènic públic
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es poden propiciar els espais de reflexió i diàleg que permeten plantejar mesures i generar eines adequades perquè 
la participació d’aquests siga efectiva en un estadi inicial del procés.

Situació de partida observada: 

Les entitats socials s’han mostrat totes, sense excepció, obertes a rebre i participar d’un projecte d’aquestes 
característiques, basant-se en la constatació de com viure en primera persona la cultura és beneficiós per 
a les persones amb les quals treballen i acompanyen, això és, ser part d’ella i sentir-la com una cosa pròpia. 
Des de la intervenció social s’utilitzen eines artístiques per a generar processos de canvi en les persones i els 
seus entorns de manera molt arrelada. Són molt nombroses i exitoses les experiències de treball col·laboratiu 
amb professionals de l’art i la cultura, conscients del salt qualitatiu de l’impacte generat quan es genera un 
espai d’interacció entre col·lectius en risc d’exclusió social i artistes.

Aquesta situació descrita sembla idònia, però hem d’anotar també els reptes que poden i han d’assumir les 
entitats. La major part de les iniciatives descrites, fins i tot sent exitoses i cada vegada més nombroses, ten-
deixen a realitzar-se de manera puntual, no estratègica ni emmarcada dins d’una estructura estable de treball 
i, gairebé íntegrament, des de l’altruisme per part dels professionals de la cultura que s’ofereixen. 

És rellevant també la relació entre el teixit social i els espais culturals, els contenidors o programadors 
d’art. En aquest sentit les entitats, de nou la gran majoria, contemplen en la seua intervenció activitats 
d’accés i, en la mesura que siga possible, d’apropiació i ús dels mateixos per part dels col·lectius amb els 
quals treballen. No obstant això, poques destinen pressupost o aquest és molt escàs, la qual cosa compor-
ta que el preu de les activitats continue sent un filtre i un factor d’exclusió.

La falta de recursos econòmics destinats des de l’àmbit social a la participació efectiva en cultura per part 
dels col·lectius és clara i entenem que parteix, en gran manera, de l’escassetat de recursos generalitzada 
en el sector i la necessària priorització en la distribució dels mateixos que deixa l’activitat cultural en un 
segon pla, complementari, en moltes ocasions, vinculant-se exclusivament amb una opció d’oci i no 
d’exercici de ciutadania i integració plena.

Enfront d’aquesta escassetat de recursos, l’alternativa poden ser les xarxes de col·laboració, tant amb artistes 
com amb equipaments. No obstant això, les relacions que es donen, quan es donen, són bidireccionals, sense 
estructures que les impulsen ni les faciliten. No existeixen marcs de coordinació que permeten unes rela-
cions més equilibrades i equitatives, on les entitats grans tenen més capacitat d’influència i millors contactes 
i aconsegueixen, així, conéixer i gaudir d’alguns avantatges que altres entitats no aconsegueixen.

“
“No sabem encertar, hem anat a veure alguna cosa que ens conviden i ixen 

pensant “quin bunyol” i les ofertes de teatre es queden amb eixa etiqueta. Si 
sabérem triar i preparar-nos, l’experiència seria millor”

Tècnic d’una entitat social que atén infància i joventut
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1.4.3. ESPAIS ESCÈNICS / PROGRAMADORS

Una de les raons per les quals el projecte Cultura + Social ha començat abordant l’àmbit de les arts escèniques 
és la disposició i facilitat per a dialogar amb un dels actors principals: els espais que ofereixen programació 
escènica estable, així com els festivals que anualment enriqueixen aquesta oferta, d’àmbit privat o públic. A més 
a més, la seua dispersió pel territori, sent presents en molts barris i moltes ciutats (només per darrere de les bi-
blioteques15), al mateix temps que les particularitats que aporta el fet de tenir aforaments limitats i una política 
d’entrades associada, constitueixen una oportunitat molt valuosa per a observar pràctiques de participació i 
plantejar estratègies que puguen, després, nodrir i extrapolar-se a altres àmbits artístics.

Situació de partida observada:

La situació a la qual s’enfronten els espais escènics, les restriccions imposades a la societat per la situació 
de pandèmia, els presenta un panorama molt complicat de gestió d’audiències i de programació. Espe-
cialment als espais privats que sumen a aquest còctel la viabilitat dels seus projectes. No obstant això, 
els espais i festivals escènics participants han respost de forma molt generosa i interessada, ha estat una 
constant la voluntat d’arribar a més persones i més diverses com a part del seu compromís cap al te-
rritori, ja siga des del mandat polític en el cas dels espais públics, com des de la responsabilitat social des 
de l’àmbit privat. En aquest últim cas, no obstant això, és general que identifiquen l’obligació d’assumir el 
cost/inversió econòmic que suposen aquestes iniciatives per part de l’administració pública.

Hem identificat iniciatives que tracten de superar barreres i estableixen relacions de col·laboració amb en-
titats socials i col·lectius, com a programació de propostes inclusives, programació de temàtiques socials, 
accés a col·lectius mitjançant invitacions, cessió d’espais, activitats educatives inclusives...

Aquest punt de partida és molt positiu i gràcies a ell podem identificar els reptes compartits amb l’àmbit 
social i les administracions públiques. La major part de les iniciatives identificades no formen part d’una 
estratègia inclusiva. De vegades, són relacions esporàdiques i puntuals que no s’emmarquen tampoc en 
les seues accions de comunicació, i, d’altres ocasions, les identifiquen com a part de les seues tasques 
de creació de públics i noves audiències. Aquestes iniciatives no són valorades en termes econòmics que 

“
“Tenim molt en compte la responsabilitat 
social corporativa, però moltes 
vegades necessitem una espenta”

Representant d’espai escènic

15  La participación cultural en la Comunidad Valenciana. Encuesta 2017. Universitat de València.
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permeten tenir indicadors per a mesurar la inversió i el seu retorn en impacte social. Això és extensiu a 
les activitats subvencionades, que malgrat valorar aquest tipus d’iniciatives en la fase de proposta, no 
incorporen indicadors que permeten valorar l’impacte social exitós, i es limiten a una mera justificació de 
recursos.

En relació amb el paràgraf anterior els recursos que poden destinar-se a la inclusió són escassos i per a 
les entitats privades supeditats al fràgil equilibri cost/benefici o al principi d’oportunitat, com per exemple 
aprofitar una estrena o funcions amb poc públic per a oferir invitacions. Baix aquestes premisses resulta 
poc factible prendre en consideració els interessos i circumstàncies del col·lectiu al qual es convida i difi-
culta per tant l’objectiu de fomentar un tracte inclusiu. 

Una altra de les pràctiques recurrents és la invitació a col·lectius específics a assistir a espectacles sobre 
una temàtica estretament vinculada amb la situació que viuen/sofreixen. Si no es treballa conjuntament 
amb les entitats socials, aquesta pràctica pot tenir un efecte contraproduent o no aconseguir l’objectiu 
ni la resposta desitjada per part del públic convidat. Des del nostre punt de vista, aquests errors poden 
corregir-se en la mesura que els tècnics de les entitats escèniques i socials tinguen espais d’encontre per 
a compartir aquestes experiències escoltant els diferents punts de vista per a aprofitar les oportunitats i 
fer eficients els recursos emprats.

1.4.4. ARTISTES I CREADORS/AS

Els artistes i les companyies treballen amb els relats, desarmen els mites, adverteixen del risc de reduir-ho 
tot a una sola història, ofereixen l’avantatge d’imaginar altres punts de vista. La fase de recerca participativa 
desenvolupada fins ara ha inclòs a companyies i artistes que en la pràctica professional fan creació inclusiva. 
Gràcies a ells podem identificar els seus referents, motivacions, experiències i els reptes que aquesta mirada 
i forma de treball ha incorporat en el seu quefer creatiu. En aquest apartat tenim en compte també els apre-
nentatges de les entitats socials en la seua relació amb els artistes.

Situació de partida observada:

Les creacions i programacions inclusives estan cada vegada més presents en l’oferta cultural dels 
territoris. Afortunadament, podem parlar ja d’una tendència: existeixen fòrums i espais d’encontre ja con-
solidats com les Jornades sobre Inclusió i Educació Social en les Arts Escèniques que organitzen INAEM 
i la Xarxa Nacional de Teatres, que va arribar a la seua edició número 12, convocada l’octubre de 2020, i 
va aconseguir 500 participants, la majoria d’Espanya encara que també van assistir virtualment persones 
des de Llatinoamèrica. Un altre referent és la Comissió d’Inclusió Social de la Xarxa Nacional de Teatres, 
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creada en 2017, que visibilitza els projectes escènics que centren la seua acció a derrocar les barreres i 
possibiliten l’accés a la cultura en igualtat d’una manera participativa i activa.

Les companyies i artistes que han acceptat la invitació a participar han estat molt generoses i ens han mostrat 
tot allò interessant i enriquidor de les seues experiències i d’ella ressalten la riquesa d’incorporar l’enfocament 
inclusiu en les seues creacions. Quan els projectes comencen o arranquen és necessari el contacte amb 
entitats i professionals del món social que implica una inversió de temps i aprenentatges per a establir les 
relacions i conéixer el col·lectiu. La necessitat d’adaptar els processos i els temps és un altre dels aprenentat-
ges que reconeixen haver realitzat. Destaquen, així mateix, la importància de les aliances i sinergies amb l’àmbit 
social en la relació amb la resposta del públic, la sensibilització sobre la convivència i la desconstrucció d’este-
reotips, i la potència que té secundar-se en els relats i les experiències escèniques.

En les audicions va ser possible identificar un altre tipus d’iniciatives de participació cultural que tenen lloc en el 
si de les entitats socials i que impliquen la voluntarietat dels artistes. En moltes entitats socials s’imparteixen ta-
llers, es dirigeixen i munten creacions per part d’artistes, professionals o amateurs, sense remuneració material, 
de manera voluntària. Aquesta es converteix en gairebé l’única opció possible per a aconseguir la participació 
i accés a la cultura dels col·lectius als quals atenen. Considerem clau reflexionar junts sobre aquesta realitat, 
valorar-la i, mentre no siga possible destinar recursos per a aquestes activitats, debatre sobre això. 

Volem donar veu també en aquest apartat a les impressions compartides per algunes entitats que han aprés a 
no permetre que el col·lectiu que atenen siga utilitzat com una font de documentació o recurs de creació, sense 
atendre el possible impacte negatiu que puga donar-se en els subjectes que s’han sentit utilitzats. És un risc que 
a vegades es corre i és important reflexionar per a detectar aquestes situacions i prevenir-les. La incorporació 
de formació sobre inclusió en les formacions artístiques, per exemple, pot contribuir de manera positiva. Pensar 
en la continuïtat o el tancament d’aquests contactes artístics des del disseny i deixar-se assessorar i acompan-
yar per professionals específics de la mediació o pels equips de les entitats socials per a fer-se preguntes des 
d’un inici pot ser molt beneficiós: com seria desitjable la seua continuïtat sense l’artista? Què li deixa l’artista 
al col·lectiu o a l’entitat en aquest encontre i què s’emporta? Com impactarà a les parts i quins canvis podria 
generar? El canvi de mirada és possible si existeix el compromís de pensar inclusivament en totes les fases del 
procés de creació.

“
“Les companyies que ens dediquem a fer teatre 
el que volem és creuar eixe pont i arribar 
realment als espectadors, a totes les persones,
i no sols a una part o a un sector de la societat”

Artista en nom d'una 
companyia de teatre
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1.4.5. ÀMBIT ACADÈMIC I CENTRES DE CONEIXEMENT

El projecte d’impacte col·lectiu Cultura + Social es basa en la generació de nou coneixement, partint 
de la pràctica existent i la seua transferència com a motor permanent del procés. En aquest sentit, 
establir aliances estratègiques amb el sector acadèmic i centres de coneixement que són ja refe-
rents en la Comunitat Valenciana és clau i considerem és beneficiós de manera recíproca, tant per al 
procés participatiu com per a l’acadèmia, atés que és una bona ocasió per a generar coneixement des 
de la realitat que viuen cadascun dels agents socials implicats: administracions, gestors pertanyents 
a l’àmbit de la cultura, interventors socials, així com la ciutadania en tota la seua diversitat. Aquest co-
neixement, a través de l’avaluació i sistematització de la praxi, pot possibilitar el desenvolupament de 
marcs teòrics que permeten dotar a la cultura inclusiva d’una major estructura científica i metodològica 
per al seu desenvolupament.

Situació de partida observada: 

Han estat múltiples els documents consultats per a l’elaboració d’aquest Estudi-Diagnòstic provinents 
de treballs realitzats en el si de la Universitat de València, destacant l’Enquesta de Participació Cultural 
elaborada en 2017, en la qual comença a posar-se de manifest la preocupació per incorporar nous indi-
cadors en l’anàlisi de l’impacte social de la cultura, predominantment vinculats al gènere, a la vertebra-
ció de l’activitat cultural i a les noves formes de cultura.

En una primera aproximació al sector acadèmic per a establir, esperem, una col·laboració estratègica, 
hem començat a compartir amb Econcult - Àrea de Recerca en Economia de la Cultura i Turisme de 
la Universitat de València. La seua llarga trajectòria es tradueix, sens dubte, en un lideratge en el camp 
de la recerca i formació en l’àmbit específic de la cultura i el seu paper en el desenvolupament econòmic 
i social del territori. Ens sembla rellevant esmentar el seu assessorament al Pla Estratègic “Fes Cultura”, 
així com la realització de l’avaluació intermèdia d’aquest, que incloïa aspectes específics sobre demo-
cratització cultural. Des de 2020, a més a més, formen part d’H2020 MESOC, projecte europeu que 
pretén proposar i verificar un model per a mesurar l’impacte social de les polítiques i pràctiques 
culturals en 10 ciutats europees pilot.

En el vessant especificament formatiu, són nombrosos els estudis de postgrau i especialització en l’àm-
bit de la gestió cultural i existeix ja algun referent en l’abordatge de la interrelació entre cultura i so-
cietat, sent un clar exemple d’això el Màster Permea (Programa experimental en mediació i educació a 
través de l’art) que desenvolupa el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana en col·laboració 
amb la Universitat de València. Així mateix, la formació superior en arts escèniques és també un actor 
rellevant en el procés i en el marc dels seus currículums ja incorporen aspectes vinculats al vessant 
social, la qual cosa mostra l’interés i l’oportunitat de continuar treballant en aquesta línia.
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És indubtable la creixent atenció que, des de les diferents línies de treball pròpies de l’àmbit acadèmic (recer-
ca, divulgació, incidència política i formació), s’està donant al paper social de la cultura i a com aquesta pot 
desplegar una acció, una gestió i aconseguir un accés i una participació més inclusiva. Per això creiem que és 
un moment idoni i una gran oportunitat poder unir sinergies en el marc de Cultura + Social.

1.4.6. MITJANS DE COMUNICACIÓ

Hem inclòs els mitjans de comunicació en aquest procés en considerar que l’impacte col·lectiu només pot 
aconseguir-se si la ciutadania el fa seu. Els mitjans de comunicació són el canal principal per a arribar a 
l’opinió pública. Són responsables en el marc de la cultura inclusiva de promoure el debat per la igualtat, posar 
de manifest la necessitat d’incrementar la participació cultural assenyalant les mancances i els reptes que 
l’acompanyen i fer-se ressò dels projectes inclusius i els seus resultats. En definitiva, són el canal principal 
per a aconseguir la sensibilització sobre els drets culturals i la necessitat de reivindicar que siguen efec-
tius per al conjunt de la societat, atesa la diversitat.

“

“

“Es pot arribar, a través d'aliances, a generar 
iniciatives potents, com per exemple: 
fruit de l'activitat de teatre, es va generar 
un seminari d'assistència obligatòria 
per a alumnat del grau de treball social”

“Amb el temps ens vam adonar que no és suficient 
amb les accions o projectes artístics inclusius, 
és molt important visibilitzar-los mediàticament 
per a posar en valor el que es fa, els processos 
i els impactes reeixits”

Responsable d'entitat social que 
atén persones sense llar

Tècnica d'espai escènic públic
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Situació de partida observada:

Els periodistes que han participat en les audicions han valorat molt positivament que el procés els inclogués 
entre els actors que han d’intervenir per a aconseguir un impacte col·lectiu en matèria d’inclusió. No han 
estat molts els mitjans que han respost a la nostra invitació fins ara, un fet que considerem que respon a la 
precarietat del sector. Ara bé, el procés continua i el repte d’incloure quantes més veus i altaveus en ell està 
en l’agenda de treball.
 
Fruit de les audicions realitzades, i d’una observació i documentació de les notícies, detectem que la informa-
ció cultural en els mitjans es proveeix d’estrenes, publicacions i grans esdeveniments i gira al voltant dels ar-
tistes, la seua obra, el mitjà i l’espai que el presenta. Si als i les periodistes no se’ls ofereixen dades suficients 
per a treballar la notícia fent valdre l’aspecte inclusiu, i no s’emfatitza pels protagonistes de la mateixa aquest 
caràcter, tampoc serà prioritari per als mitjans de comunicació aplicar aquest enfocament.

El repte que se’ns presenta és fer arribar la informació als mitjans en clau d’inclusió, fent valdre els pro-
cessos, els col·lectius i els impactes i no sols el producte cultural. Alhora, és important apel·lar no sols a la 
secció de cultura dels mitjans, enfocant la informació des dels canvis generats en el col·lectiu o en el territori 
i portant la mirada a la contribució d’un fet cultural inclusiu en el desenvolupament social.

1.4.7. CIUTADANIA

El projecte d’impacte col·lectiu Cultura + Social ha de contribuir al desenvolupament i participació activa de la 
ciutadania, i ens referim no sols a les persones que viuen situacions d’especial vulnerabilitat o exclusió, sinó 
també a tota la societat per a, conjuntament, reflexionar sobre les diferències que moltes vegades ens són 
alienes o, simplement, estan tan assumides que no es pren consciència de la vulneració o limitació dels drets 
culturals d’alguns col·lectius.

Situació de partida observada:

Durant aquesta primera fase s’ha treballat directament amb professionals, gestors/es i tècnics, amb els quals 
es vol construir un coneixement i des d’aquí compartir-lo i fusionar-lo amb la participació directa ciutadana. 
És important posar en el debat públic l’existència de barreres que impedeixen que els drets culturals 
s’exercisquen en igualtat de condicions. A través d’un primer element de la campanya de sensibilització, el 
manifest per una cultura inclusiva (https://adonar.es/manifiesto-culturasocial/), hem detectat que moltes 
persones que accedeixen i participen sovint de la cultura no són conscients de les barreres existents ni de la 
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necessitat de treballar específicament per garantir els drets culturals de tots i totes, especialment dels més 
vulnerables.

Gràcies als projectes específics que Adonar ha dut a terme durant aquests anys hem constatat la necessitat 
de trencar estigmes lligats a col·lectius en exclusió i lluitar contra prejudicis lligats a l’activitat cultural. En 
tots dos casos els projectes inclusius han tingut un doble efecte de sensibilització social i de superació de 
situacions personals per part dels participants, que els han fet conquerir espais, llenguatges i mitjans d’ex-
pressió nous, permetent superar barreres i convertir-se en participants actius de la creació cultural en la 
Comunitat Valenciana.

Des d’aquesta presa de contacte directa amb col·lectius diversos, detectem la necessitat de sensibilitzar per 
a trencar prejudicis que inclouen des de l’estigmatització de col·lectius vulnerables, la idea que la cultura “no 
va amb mi” o, fins i tot, que no és necessari reivindicar el dret a la cultura perquè és obvi que tenim dret a ella i 
que el seu impacte és positiu. El paper dels mitjans de comunicació és clau per a desenvolupar campanyes de 
sensibilització que arriben a totes les capes de la societat i que s’atrevisquen a posar de manifest les barreres 
existents en l’exercici dels drets culturals i posen, així mateix, en valor els beneficis i l’impacte social positiu 
quan es desenvolupen polítiques culturals inclusives.  

En definitiva, la ciutadania ha de ser conscient que és important reclamar unes polítiques culturals i socials 
concordes amb la societat que es vol, valedora i defensora dels drets culturals de totes les persones. 

“
“Els dos objectius de fer tallers de teatre són:
Empoderar als usuaris fomentant la participació. 
I si els espectadors són persones 
alienes a l'entitat, llavors es treballa
 en la sensibilització”

Tècnic d'entitat social que atén 
persones migrants o refugiades
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PROPOSTA 

DE FUTUR

L’Estudi-Diagnòstic elaborat participativament, compartit i retornat amb tots 
els actors implicats i grups d’interés, i presentat a més públicament, suposa 
la culminació de la fase 1 del projecte Cultura + Social, i deixa canalitzada la 
següent fase del procés participatiu. 

Així, durant aquest any 1 de projecte hem aconseguit establir relacions es-
tratègiques, implicar un conjunt d’actors significatiu provinents de diversos 
sectors i àmbits, detectar bones pràctiques per a partir de l’existent i, a més a 
més, hem aconseguit ja un primer assoliment compartit: identificar de ma-
nera participativa les necessitats, reptes i oportunitats.

Estem, per tant ,en disposició de passar a la fase 2 del projecte. Les claus 
per a poder avançar tenen molt a veure amb una sèrie de recomanacions 

ENQUADRAMENT EN EL PROCÉS

GENERAL DE CULTURA + SOCIAL

2.1.
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basades en les necessitats detectades, així com l’assumpció d’uns compromisos per part de l’ecosistema 
d’actors implicats en el procés, tant en el pla polític com en el pla tècnic.

Així mateix, no podem oblidar dins de l’ecosistema d’actors a la ciutadania, tant pel que respecta als col·lectius 
en risc d’exclusió, que són al cap i a la fi amb els quals s’ha de comptar per a la seua efectiva inclusió, com la 
ciutadania en general. 

Tots i cadascun dels actors que veiem en la imatge tenen un paper i una responsabilitat a aconseguir 
que la cultura siga més inclusiva. El present estudi, elaborat pel grup motor del projecte Cultura + Social, té 
la voluntat de ser una guia de la ruta cap a aquesta construcció col·laborativa d’una estratègia per la cultura 
inclusiva en la Comunitat Valenciana. És una primera peça, que haurà d’anar enriquint-se, que ens marca les 
coordenades permetent-nos identificar els múltiples companys de viatge i quina motxilla porta cadascun per 
a poder reconéixer, potenciar, i canviar allò que siga necessari en el quefer diari per a avançar cap a l’assoli-
ment de l’impacte col·lectiu: una cultura inclusiva. 

D’aquesta manera, l’estudi diagnòstic ens ha permés conéixer la situació de partida, el problema i necessitats 
concretes sobre les quals hem de treballar i incidir, agrupades en els sis eixos detallats. Ara bé, cap d’aquests 
eixos pot abordar-se per un únic actor o recurs ni des d’una única perspectiva. Es requereix un abordatge 
multidimensional, que es retroalimenta i es reforça en clau de procés. Per això la importància de la implicació 
de tot l’ecosistema d’actors.

Cap canvi serà possible sense que, en l’àmbit polític-institucional, s’assumisquen i integren en les polítiques 
públiques i la corresponent normativa/legislació, les mesures concretes que afavorisquen una cultura inclu-
siva; sense una assignació de recursos adequada; sense que les organitzacions generen un marc de treball 
intern i de coordinació externa que canalitze les accions inclusives; sense que la ciutadania s’apropie de la 
cultura i reivindique el seu paper; sense que s’implementen les eines tècniques i tecnològiques que es reque-
reixen per a incorporar sistemes d’avaluació o superar barreres físiques; sense una consciència del context 
social i ambiental i el paper i l’impacte de la cultura de manera transversal.
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Ara bé, aconseguir aquests canvis no és només una qüestió de voluntat. Es requereix un pla de treball, una estruc-
tura organitzativa, sustentada per un aval institucional i coordinada per un grup motor. A continuació es mostra 
de manera gràfica la teoria del canvi del projecte Cultura + Social. D’una manera global es reflecteix l’estratègia pro-
posada a mitjà i llarg termini. En ella, cadascun dels recursos/actors de l’ecosistema Cultura + Social ha d’assumir el 
seu rol i contribuir, així, a l’assoliment de la meta compartida.

DIMENSIONS
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Tal com s’ha anat assenyalant al llarg de tot el document, el projecte Cultura + Social impulsa i dinamitza un 
procés participatiu per a aconseguir, col·laborativament amb tot l’ecosistema d’actors del territori valencià, 
desenvolupar eines i mecanismes, que ens acosten a aconseguir una estratègia territorial de cultura inclusiva. 

Per a això, des del grup motor liderat per l’Associació Adonar, i prenent com a punt de partida la realitat 
existent, les experiències i el potencial detectat durant aquesta primera fase d’estudi i diagnòstic, i bevent 
així mateix de referents d’altres regions i països, proposem set línies de treball estratègiques, enfocades a 
aconseguir uns resultats en clau de fites i productes que, en la mesura que siga possible, hauran de ser apro-
piades, validades i desenvolupades de manera participativa. 

1ª LÍNIA D’ACCIÓ: Diagnòstic participatiu

D’aquest deriven les següents eines / elements clau: 

·   Mapa d’actius / Base de dades creuada 
Fruit del mapatge iniciat, i que es nodrirà i actualitzarà de manera permanent, s’està elaborant 
un mapa d’actius que permeta disposar d’una base de dades útil en la qual els recursos socials i 
culturals inclosos s’identifiquen, se situen geogràficament i temàticament i puguen interactuar 
fàcilment. 

Implicació per a l’ecosistema d’actors: Per a això es requerirà que tots els recursos implicats 
accedisquen a formar part de la base de dades i es comprometen a nomenar un interlocutor en 
el marc de Cultura + Social, al qual puguen dirigir-se la resta de recursos en relació a iniciatives 
culturals inclusives.

·   Agenda comuna (objectius i estratègia compartida)
L’estudi-diagnòstic, una vegada presentat i compartit amb els grups d’interés, donarà pas a la 
constitució dels diferents espais de diàleg i reflexió, tant institucionals com tècnics, que perme-
ten anar abordant i matisant els reptes trobats, així com l’estratègia proposada, perquè el procés 
d’impacte col·lectiu adquirisca solidesa. 

Implicació per a l’ecosistema d’actors: Participació en els diferents fòrums que s’establisquen així 
com les taules de treball.

PROPOSTA DE FUTUR

2.2.

72

 I     BLOC 2      I      2. PROPOSTA DE FUTUR     I      2.2. PROPOSTA DE FUTUR    I



73

2ª LÍNIA D’ACCIÓ: Fòrum institucional Cultura + Social i Espai Tècnic de Relació

·   Fòrum institucional Cultura + Social
Perquè el projecte d’impacte col·lectiu per una cultura més inclusiva en la Comunitat Valencia-
na aconseguisca el seu objectiu, tant de procés com d’impacte, és necessària la implicació dels 
diferents nivells de l’Administració Pública de manera representativa de la multidimensionalitat 
de la iniciativa. Per a això, es proposa crear un Fòrum institucional Cultura + Social que exercisca 
d’aval i supervisió del procés. S’establiran uns canals d’informació propis i una sessió semestral 
de supervisió.  

Implicació per a l’ecosistema d’actors: Nomenar un representant per àrea i per nivell administra-
tiu que exercisca d’interlocutor i assistisca a les sessions de supervisió. 

·    Espai tècnic de relació
Tots els recursos tècnics que han participat en l’Estudi-Diagnòstic i han donat la seua confir-
mació ja formen part de l’Espai Tècnic de Relació. Aquest espai compleix l’objectiu de cana-
litzar tota la informació sobre els avanços, les propostes i les accions que es van executant, 
permetent així que els diferents recursos puguen anar participant en elles. S’ha establert un 
canal d’informació periòdic (“La inclusiva”). A partir de la devolució de l’Estudi-Diagnòstic el pas 
més important és validar la proposta de pla d’acció i canalitzar la participació per a desplegar 
les diferents línies d’acció. 

Implicació per a l’ecosistema d’actors: Confirmació de cada recurs tècnic com a part del procés 
per a assegurar la recepció de la informació i implicació en els diferents grups de treball que es 
creuen.

3ª LÍNIA D’ACCIÓ: 
     Grup de treball 1: Disseny de mètriques per a la identificació i impuls de bones pràctiques

Per al seu desenvolupament i enfocat a resultats, es proposen les següents accions / eines / resultats 
esperats: 

·   Trobades de reflexió i intercanvi
Es generaran fòrums diversos per a l’intercanvi de bones pràctiques, tant del territori valencià, 
que servisquen per a visibilitzar-los i aprendre els uns dels altres, com amb referents de fora. La 
primera trobada s’ha organitzat des del grup motor per a la presentació pública de l’Estudi-Diag-
nòstic. Es tracta d’una taula rodona amb dos referents externs, de Catalunya i de França, mode-
rada per l’equip de Econcult de la Universitat de València. 

Es proposa, a més a més, que la taula de treball, a banda de treballar en la identificació i sistema-
tització de bones pràctiques, puga impulsar un fòrum periòdic, amb una periodicitat encara per 
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decidir (anual o bianual), que permeta fer valdre els avanços en aquesta línia i passi a formar part 
de l’agenda cultural de la Comunitat Valenciana.

·   Taula de treball específica per a debatre i consensuar indicadors / mètriques sobre bones pràctiques
Sobre la base de les necessitats detectades, fonamentalment els dos primers eixos (falta d’un 
marc conceptual i mètriques que permeten l’avaluació d’iniciatives culturals inclusives), es sug-
gereix crear en primer lloc un grup de treball que aborde aquestes temàtiques. El grup de treball 
generarà el seu propi full de ruta i serà secundat i dinamitzat pel grup motor del procés. A més 
de la proposta de trobades de reflexió que s’acaben d’esmentar, alguns dels productes i eines 
específiques que recomanem es poden elaborar des d’aquest grup són:

_ Elaboració d’un benchmarking regional, nacional i internacional (Catàleg de 
bones pràctiques)

_ Guia didàctica per a l’aplicació i desenvolupament d’iniciatives de cultura inclusiva

Implicació per a l’ecosistema d’actors: En funció de les possibilitats i interessos dels diferents 
recursos tècnics, es possibilitarà la participació directa en la taula de treball, adquirint en aquest 
cas una sèrie de compromisos que es pacten. Les trobades i eines que s’organitzen o elaboren, 
es compartiran públicament i es tractarà en tot cas de recollir opinions amb la voluntat d’avaluar 
i millorar el procés de manera permanent.

4ª LÍNIA D’ACCIÓ: Campanya de comunicació i sensibilització

La metodologia pròpia del projecte Cultura + Social, i el seu enfocament en clau de procés, es recolza en la 
comunicació i la informació com a element fonamental que permet la implicació i participació flexible i sos-
tenible per part de l’ecosistema d’actors.

·   Sistema d’informació i comunicació tècnica del procés
Des del grup motor s’estableixen uns canals de comunicació permanents, que aniran mutant i 
millorant al llarg del procés, i a mitjàtermini es recolzaran en la plataforma web Cultura + Social. 
L’objectiu principal és que qualsevol recurs social, cultural, o d’un altre àmbit interessat per for-
mar part del projecte, conega l’estat del procés en tot moment, les línies de treball existents, els 
reptes que s’estan abordant, i en funció dels seus interessos, les seues experiències i la seua 
disponibilitat, puga formar part de la presa de decisions. 

·   Campanya Sensibilització a la ciutadania
Com s’ha exposat en diferents apartats de l’Estudi-Diagnòstic, la ciutadania és també un actor 
important en la construcció d’una estratègia territorial per la cultura inclusiva. Per això, des del 
grup motor es proposa impulsar una campanya de sensibilització sobre els drets culturals i les 
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pràctiques inclusives existents. En fases més avançades del procés aquest treball previ de sensi-
bilització facilitarà realitzar accions de consulta ciutadana sobre la temàtica, que nodrisquen així 
mateix el procés i donen veu a la ciutadania.

Implicació per a l’ecosistema d’actors: Hauria de ser l’Administració Pública la que en major mesu-
ra secunde i facilite el desplegament de la campanya de sensibilització. La resta de recursos, en 
el marc de l’Espai Tècnic de Relació podran suggerir i opinar sobre les diferents accions impulsa-
des i, sobretot, apropiar-se d’elles i fer-se ressò entre els seus cercles d’acció. 

5ª LÍNIA D’ACCIÓ: Plataforma web Cultura + Social

La necessitat de conéixer-se per part de recursos de l’àmbit social i de l’àmbit cultural, i de disposar d’espais 
permanents de trobada i diàleg, ha generat la proposta de desenvolupar una plataforma web específica sobre 
cultura inclusiva que aconseguisca dos objectius, la trobada, la informació i, a més, pose a disposició eines 
que es vagen elaborant en el marc del procés i permeten a tots els recursos del territori la seua aplicació i, per 
tant, el desenvolupament d’iniciatives inclusives des de la cultura.

·   Espai de trobada i informació general al voltant de la cultura inclusiva
Des de l’Espai Tècnic de Relació i les taules de treball que es vagen generant, es recolliran per part 
del grup motor les demandes específiques que puguen canalitzar-se des d’aquest espai virtual de 
relació.

·   Caixa de ferramentes
Així mateix, la web es concep com una “caixa de ferramentes que acostarà a tots els recursos 
diferents productes i eines creats en el marc del procés, algunes de les quals ja s’han proposat i 
esmentat en aquest mateix document (mapa d’actius / base de dades; catàleg de bones pràcti-
ques i guia metodològica...)

Implicació per a l’ecosistema d’actors: La pàgina web és la socialització dels avanços del procés, 
per tant, serà el grup motor secundat per tots els recursos implicats qui liderarà el seu desenvo-
lupament i evolució. Ara bé, serà útil només en la mesura en què els recursos del territori la facen 
seua i aconseguim que es convertisca en el referent en cultura inclusiva, on trobar informació 
creuada i pràctica que permeten desenvolupar tot el potencial de la cultura inclusiva en la Comu-
nitat Valenciana.

6ª LÍNIA D’ACCIÓ: Plataforma de reserva d’entrades específica

Partint d’una necessitat manifesta per part dels diferents recursos, tant espais escènics com entitats socials, 
especialment, i de referents exitosos en altres territoris, es proposa crear una plataforma de reserva d’entra-
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des en la qual els programadors podran informar de manera segmentada al teixit social i aquest, al seu torn, 
tenir un accés més informat i assequible a entrades per als col·lectius amb els quals treballen. Respecte a 
l’accessibilitat i les tarifes associades, serà una de les qüestions a debatre i consensuar pel conjunt d’actors 
diversos (socials, culturals, públics i privats).

Implicació per a l’ecosistema d’actors: Les implicacions específiques per a l’ecosistema d’actors 
s’hauran de definir en una taula de treball creada específicament amb el propòsit de codissenyar 
la plataforma. En qualsevol cas, és previsible i la proposta inicial contempla els següents com-
promisos:

· Per part dels espais escènics / programadors: formular la informació relativa a la pro-
gramació escènica incorporant dades específiques importants per al teixit social, atenent 
necessitats dels col·lectius que normalment no es tenen en compte i comprometre’s a un 
aforament mínim, en condicions equitatives, oferit al teixit social.

· Per part de les entitats socials: sol·licitar la informació específica que necessiten per a 
poder incorporar en els itineraris d’intervenció amb els diferents col·lectius l’oferta d’arts 
escèniques.

7ª LÍNIA D’ACCIÓ: Desenvolupament de serveis específics de consultoria i formació

Finalment, des del grup motor, partint de l’experiència en l’acompanyament a iniciatives artístiques amb im-
pacte social, el desenvolupament de diverses avaluacions en centres culturals, i les necessitats detectades 
en el procés de diagnòstic, es proposa, de manera complementària, la possibilitat d’oferir diferents serveis de 
formació i consultoria especialitzada en cultura inclusiva. En gran manera, es preveu que el grup motor puga 
fer derivacions o execució d’encàrrecs específics, segons es detecten o manifesten necessitats concretes. 
Alguns exemples de serveis que podran oferir-se són:

·  Acompanyament tècnic en la implementació de sistemes d’avaluació i indicadors d’inclusió en 
equipaments / iniciatives escèniques

·   Formació de professionals del sector cultural per a incorporar criteris d’inclusió

·  Formació de professionals del sector cultural per a aplicar mecanismes i eines que afavoris-
quen l’accessibilitat de col·lectius amb diversitat funcional

·  Derivació i acompanyament tècnic que atenga aspectes emocionals en el desenvolupament 
d’iniciatives inclusives
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El canvi sistèmic requereix que tot l’ecosistema d’actors, cada perfil d’actor, prenga consciència del 
rol que exerceix i contribuïsca al canvi global transformant al seu torn el que està en el seu camp 
d’acció. 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Recomanacions específiques / Compromisos requerits pel procés: 

Per a aconseguir una transformació sistèmica, un canvi de paradigma social, els poders 
públics han d’assumir també una sèrie de canvis. Així, les recomanacions que segueixen 
parteixen en primer lloc d’adquirir un compromís amb el procés de canvi i, en segon lloc, 
la responsabilitat d’incorporar les mesures concretes que es consensuen en el marc del 
projecte col·lectiu. 

· Avalar el projecte i secundar-lo dotant-lo de recursos econòmics de manera con-
sorciada. D’aquesta manera es podran superar barreres geogràfiques, sectorials, i 
transversals-temàtiques. L’existència d’una estructura central de coordinació inde-
pendent fa viable aquesta fórmula, disposant del fòrum institucional com a òrgan 
de supervisió i control.

· Incorporar a càrrecs tècnics de l’administració en els diferents grups de treball que 
es generen, específicament en la taula de treball de bones pràctiques per a partici-
par del debat i el consens sobre indicadors d’impacte social des de la cultura.

· Incorporar i aplicar les mesures i les eines que es vagen generant de manera col·la-
borativa en el marc del procés.

· Desenvolupar la normativa que resulte necessària, així com impulsar els canvis 
en l’existent, per a fer efectius els drets culturals de tota la ciutadania de manera 
inclusiva. 

· Incorporar mecanismes per a l’avaluació sobre l’impacte social de la cultura en 
els diferents instruments de què disposa i amb què gestionen les polítiques pú-
bliques.

ECOSISTEMA D’ACTORS IMPLICATS 

i COMPROMISOS AMB EL CANVI

2.3.
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Convé emfatitzar la importància d’aconseguir una implicació transversal per diferents 
àrees de l’administració, implicant, com a mínim, les àrees vinculades a la cultura i a la 
inclusió social. No aconseguir aquesta transversalitat repercutirà de manera directa i 
negativa en la falta de coordinació i, per tant, faria inassolible la meta d’aconseguir una 
estratègia territorial de cultura inclusiva prou recolzada.

ENTITATS SOCIALS
Recomanacions específiques / Compromisos requerits pel procés: 

Per a aconseguir una cultura inclusiva és indiscutible la necessària implicació de 
l’àmbit social. No tindria sentit un treball de reflexió, de debat i de construcció col·la-
borativa per la cultura inclusiva en el qual no s’implique el teixit social, aportant el 
seu bagatge, el seu coneixement, la seua experiència i les seues necessitats. Això 
requereix a més una representació tan àmplia com siga possible, per a representar 
a la diversitat de col·lectius. Només d’aquesta manera, a més a més, el teixit social 
sentirà seues les mesures i les eines que es generen i les implementarà en la mesura 
que li corresponguen.

·  Participar activament en els diversos grups de treball que es generen, aportant la 
visió i l’experiència de l’entitat, tant en el pla directiu com tècnic.

·  Establir canals interns de comunicació per a aconseguir la transferència del co-
neixement generat en el marc del procés, així com la transmissió de la informació 
necessària per a l’enriquiment del debat i el treball col·laboratiu.

· Implementar i utilitzar les eines que es generen, contribuint a la seua avaluació i 
desenvolupament quan corresponga.

·  Difondre i comunicar el procés i els seus assoliments entre la seua base social, 
sent un canal d’accés als col·lectius en risc d’exclusió.

·  Afavorir i facilitar la participació directa de persones i col·lectius en risc d’exclu-
sió social en el procés de treball i en la seua avaluació.

·  Afavorir i facilitar la participació directa de persones i col·lectius en risc d’exclu-
sió i els seus entorns en pràctiques culturals.

Conscients de la sobrecàrrega de treball habitual que es viu en el dia a dia de les enti-
tats socials, és important recordar que formar part d’un projecte d’impacte col·lectiu 
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requereix un compromís de l’entitat / institució en el seu conjunt, ha d’assumir-se des 
dels seus òrgans de govern, delegant als tècnics l’esforç que, equilibrat i viable amb el seu 
dia a dia, puga ser executat en el marc del seu treball.

ESPAIS ESCÈNICS / PROGRAMADORS
Recomanacions específiques / Compromisos requerits pel procés: 

Els programadors d’espais decideixen les propostes que arriben al públic, coneixen 
les tendències creatives, el material amb el qual compleixen la seua funció social, 
les programacions no són innocents, van carregades sempre de sentit i intenció 
de sorprendre, de commoure, d’emocionar, de divertir, d’educar; els programadors 
són amfitrions de l’artista i del públic, faciliten els encontres eludint les barreres. 
Moltes vegades són artistes-programadors que tenen un coneixement i experiència 
valuosíssims i el procés de reflexió i treball col·lectiu al qual convida Cultura + So-
cial necessita la seua implicació perquè el públic puga ser cada vegada més i més 
divers, com ho és la societat.

Fins ara han participat de la fase de recerca 26 espais escènics, públics i privats, de 
diferents llocs de la Comunitat Valenciana. El procés continua obert, i un dels reptes 
és ampliar l’abast aconseguint la implicació de sales de teatre de més municipis i 
una major representació de les tres províncies. Hem pogut constatar l’interés i la 
voluntat, per la qual cosa les recomanacions als recursos escènics són:

·  Participar activament en els diversos grups de treball que es generen, apor-
tant la visió i l’experiència de gestió, així com les necessitats a les quals s’en-
fronten.

·  Establir canals interns de comunicació dins dels seus equips per a aconseguir 
la transferència del coneixement generat en el marc del procés, així com la 
transmissió de la informació necessària per a l’enriquiment del debat i el tre-
ball col·laboratiu.

·  Implementar i utilitzar les eines que es generen, contribuint a la seua avalua-
ció i desenvolupament quan corresponga.

·  Difondre i comunicar el procés, els seus avanços i els seus assoliments en el 
seu àmbit i xarxes de treball.
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Els projectes d’impacte social transformen a tots els actors implicats, no sols al col·lectiu 
o la població vulnerable que participa. En aquest sentit volem fer èmfasi en la importància 
que té compartir amb l’equip de l’espai escènic, en tota la seua amplitud i diversitat (personal 
de sala, taquilles, personal tècnic), així com amb els artistes que formen part de les seues 
programacions, la mirada i la intenció inclusiva de les iniciatives que s’aniran executant.
 

ARTISTES I COMPANYIES
Recomanacions específiques / Compromisos requerits pel procés: 

El projecte Cultura + Social es recolza en la certesa del potencial transformador de l’art 
i la cultura. La creació artística és, per tant ,la base de tot i l’espai que més ambicionem 
que siga participatiu i inclusiu. Per tant, és òbvia la rellevància de la implicació de crea-
dors i artistes en el procés de reflexió col·lectiva, tant aquelles professionals que ja han 
incorporat la mirada inclusiva, per a aportar la seua experiència i continuar aprenent, 
com les i els professionals o companyies que encara no han experimentat la creació des 
d’aquest enfocament. 

·  Acceptar la invitació i unir-se al procés de reflexió i treball col·lectiu.

·  Participar activament en els diversos grups de treball que es generen, aportant la 
visió i l’experiència des de la creació. 

· Recolzar en la detecció d’indicadors de transformació social en creacions in-
clusives.

· Ajudar a identificar necessitats específiques i àrees de millora des del diàleg 
obert amb l’àmbit social.

·  Incorporar mecanismes d’acompanyament i sistematització que permeten ava-
luar l’impacte social de les experiències creatives vinculades a sectors específics 
de la població.

Els projectes d'impacte social 
transformen a tots els actors implicats, 

no sols al col·lectiu o la població 
vulnerable que participa.
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Els drets culturals van molt més enllà de l’accés, abasten també la participació de 
totes les persones en la creació artística, per a la qual cosa és necessari un acompan-
yament als col·lectius perquè persones diverses s’apropien dels espais i els llenguatges 
creatius i es reconeguen a si mateixes com a creadores. Només de la mà dels i les artis-
tes, i de les experiències viscudes, i les ganes de continuar creant i innovant, el diàleg 
al voltant d’una cultura inclusiva a la Comunitat Valenciana serà ric i incorporarà, a 
més, les demandes d’aquest sector que, malgrat que fa molt, no sempre és reconegut 
com cal, menys encara quan ho fa amb el sobreesforç que suposa incorporar la mirada 
inclusiva.

ACADÈMICA / CENTRES DE CONEIXEMENT
Recomanacions específiques / Compromisos requerits pel procés: 

Alineat amb la tendència global i europea que emfatitza per fi el paper transversal 
de la cultura com a factor de desenvolupament i cohesió social, l’àmbit acadèmic 
i de formació professional no pot no participar del diàleg i el debat per a construir 
eines que aconseguisquen, en efecte, desplegar una cultura més inclusiva. La seua 
implicació en un projecte d’impacte col·lectiu és una necessitat per al procés en si, 
i una responsabilitat per a l’acadèmia. El benefici és mutu, perquè aporta rigor al 
projecte, potencia la transferència i difusió de coneixement i permet a l’acadè-
mia vincular-se i enriquir-se de l’acció directa.

·  Implicar-se en el procés des del seu rol de garant del coneixement i fomen-
tar el desenvolupament del nou paradigma de ciència oberta.

·  Assessorar la línia de treball vinculada a recerca i anàlisi. 

·  Acompanyar i retroalimentar l’objectiu d’aconseguir indicadors d’impacte 
social des de la cultura.

· Introduir aspectes sobre impacte social des de la cultura i gestió inclusi-
va, en els diferents postgraus especialitzats amb una relació directa amb la 
temàtica.

A mesura que el procés aconseguisca un major abast serà important incorporar 
de manera transversal les diverses àrees de coneixement (sociologia, economia, 
treball social, belles arts, gestió cultural, etc.), així com convidar a les diferents seus 
acadèmiques de la Comunitat Valenciana.
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MITJANS DE COMUNICACIÓ
Recomanacions específiques / Compromisos requerits pel procés: 

Per a avançar cap a una cultura més inclusiva els mitjans són una peça clau quant a la 
seua capacitat de capil·larització social, de sensibilització de la societat i, en definiti-
va, d’aconseguir incidència en l’opinió pública. Així mateix, el llenguatge és un element 
fonamental per a aconseguir una definició comuna i un repte compartit per la inclusió des 
de la cultura i en aquest punt els i les professionals de la comunicació tenen una gran res-
ponsabilitat a l’hora de generar missatges que contribuïsquen a aixecar o derrocar barreres 
simbòliques, per exemple. 

Les principals recomanacions que realitzem als mitjans de comunicació en aquest punt del 
procés són: 

·  Aportar la visió des del paradigma de la comunicació respecte a la participació cul-
tural i l’impacte social de la cultura.

·  Donar suport a la línia d’acció estratègica vinculada a comunicació i sensibilització.

·  Difondre i comunicar el procés, els seus avanços i els seus assoliments en el seu 
àmbit professional.

Aquestes recomanacions les fem tenint en compte que els mitjans de comunicació valencians 
travessen un moment de redefinició que se suma a la situació precària en les redaccions.

CIUTADANIA
Recomanacions específiques / Compromisos requerits pel procés: 

Per a aconseguir l’impacte col·lectiu que proposa el projecte Cultura + Social, és impres-
cindible portar al debat públic, en mitjans de comunicació i altres esferes ciutadanes, 
la importància d’exigir una cultura veritablement inclusiva. La ciutadania ha de ser més 
conscient de la importància de la democratització cultural i del rellevant paper que tenen 
en la seua reivindicació.  

Per això, ens atrevim a suggerir, especialment a les persones que consideren que partici-
pen de la cultura plenament, que comencen a parar atenció als indicis, a les notícies, que 
quan vagen al teatre miren al seu voltant i a escena, i que comencen a detectar com és 
d’homogeni o divers l’entorn en el qual es mouen quan gaudeixen de la cultura, en qualsevol 
de les seues formes o expressions.
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Per descomptat, a aquelles persones que no se senten identificades o interpel·lades per 
l’activitat cultural del seu entorn, els animem a qüestionar el perquè. I al conjunt de la so-
cietat demanem que es facen ressò de la necessitat de donar suport a la cultura com bé 
essencial i assumisquen també com a propi el repte d’exigir unes polítiques culturals més 
inclusives. 

En fases posteriors del projecte Cultura + Social es preveu realitzar consultes ciuta-
danes i promoure un rol actiu per part de la ciutadania en el procés de construcció d’una 
estratègia de democratització cultural.

·  Seguir l’evolució del procés per una cultura inclusiva en la Comunitat Valenciana i 
fer-se ressò d’aquest.

·  Donar suport a les accions de la campanya de sensibilització. 

·  Nodrir el debat i la reflexió de manera constructiva.
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CONCLUSIONS
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L’Estudi-Diagnòstic és una peça clau en el procés col·lectiu per a construir 
una estratègia territorial per la cultura inclusiva en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana, començant per les arts escèniques. La primera conclusió, per 
tant, de la fase de recerca participativa és el bon acolliment per part dels 
diferents recursos en abordar el tema, que ens ha possibilitat teixir vincles 
que ens permeten afirmar que es donen les condicions per a impulsar aquest 
projecte tan ambiciós. 

Un dels aspectes més significatius, i que ens reafirma en el camí iniciat, ha es-
tat acompanyar a molts i moltes de les professionals a sorprendre’s sobre quant 
fan ja per fomentar la inclusió, sense ser conscients ni donar-li valor. Alhora 
que descobrien, només pel fet de posar sobre la taula el tema, un gran ventall 
d’oportunitats de col·laboració entre el teixit social i el cultural. Aquesta sorpre-
sa, aquestes ganes, han quedat per tant famolenques, ho sabem. Corríem el risc 
de generar expectatives i, ara, volem poder respondre a elles, però només ho 
podrem fer totes juntes i amb un suport institucional a l’altura del repte. L’equip 
de l’Associació Adonar es posa a la disposició del projecte d’impacte col·lectiu 
per una Cultura + Social en la Comunitat Valenciana liderant el grup motor i di-
namitzant el procés per a aconseguir treure tot el partit al potencial que existeix 
en el territori.

Aquest estudi és la primera pedra que, de manera participativa, 
hem posat entre totes per a construir un pont sòlid entre l’àmbit 
social i l’àmbit cultural. 
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 L’escolta a un nombre significatiu de representants dels dos àmbits i de sectors que, de manera directa o 
indirecta, han de formar part del canvi per a aconseguir una cultura més inclusiva ens ha donat molta infor-
mació per a continuar reflexionant i elaborant eines que faciliten el camí. 

Algunes de les conclusions generals a les quals ens ha portat l’estudi són: 

·  No existeix una estratègia compartida ni un lideratge institucional clar que prioritze la imple-
mentació de polítiques públiques que fomenten la participació cultural de tota la població d’una 
manera efectiva. 

·  És necessari generar espais de reflexió i treball interdisciplinaris i intersectorials per consensuar 
conjuntament la definició de cultura inclusiva en la Comunitat Valenciana.

·  Existeixen bones pràctiques que ja treballen aquest camp, però falta identificar-les, analitzar-les, 
sistematitzar-les per a poder visibilitzar-les i que l’experiència es convertisca en un coneixement 
compartit i ens permeta avançar i incrementar l’abast i l’impacte social de la cultura. 

·  Es necessiten canals de comunicació permanents per a una interacció i intercanvi eficaç entre 
els àmbits social i cultural, d’una manera coordinada, que afavorisca dinàmiques equitatives.

·  Falten eines pràctiques, compartides pels diferents actors de l’àmbit social i l’àmbit cultural, que 
faciliten la implementació i l’aprofitament d’iniciatives inclusives des de la cultura.

_ Per a superar barreres, sobretot físiques i materials, per a garantir l’exercici ple dels drets 
culturals d’alguns col·lectius. 

_ Per a l’avaluació de les iniciatives, de manera que puguem revisar i millorar el que fem i 
aprofitar realment tot el que es pot fer si se sap com.

·  La ciutadania és un actor important també en la construcció d’una estratègia de cultura inclusiva 
i, per tant s’ha de promoure la consciència i la sensibilització sobre els drets culturals.

Ara bé, aquestes línies de treball detectades tenen un component molt operatiu, criden a l’acció i, com déiem, 
existeix la voluntat per part dels i les professionals de fer-ho, però per a assolir de veritat objectius significa-
tius és necessari que en l’àmbit estratègic i institucional s’assumisquen les següents premisses: 

1. És imprescindible un suport institucional i polític fort, que es comprometa a més a implementar 
les mesures i les eines que es consensuen en el marc del procés col·lectiu. 

2. L’abordatge de les necessitats detectades només és possible des d’una òptica multidimensional, 
que requereix, així mateix, un compromís polític transversal des de diferents àrees de l’adminis-
tració.

3. L’estratègia per una cultura inclusiva requereix una construcció col·lectiva, que permeta un canvi 
sistèmic, assumint per part de tots els agents implicats la seua responsabilitat en el procés.

4. Els canvis sistèmics es produeixen en el mitjà-llarg termini, la qual cosa requereix una aposta 
estable, especialment en l’àmbit polític i institucional.
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