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Promoure sinergies amb els centres educatius 

Gemma Carbó 

L’educació formal, com a espai comú de tota la societat en l’etapa de la infància i de la 

joventut, continua sent a dia d’avui el millor i principal espai de democratització de la 

participació cultural de la ciutadania. Tot i això, la correlació entre major despesa en 

cultura i major nivell d’estudis és pràcticament quatre vegades superior entre la 

població amb estudis universitaris que la població que només ha assolit el graduat 

d’educació primària. En altres paraules, actualment la meitat de la població espanyola 

es troba fora de la participació cultural. 

La Carta Universal dels Drets Humans estableix uns mínims d’una vida digna, incloent 

com a essencials els drets culturals, els quals es resumeixen en el dret a la decisió, el 

dret a l’accés i el dret a la contribució, des de la identitat personal, el bagatge individual 

i comunitari i la societat en general. Si el dret a l’educació i el dret a la cultura són 

essencials al llarg de la vida, és obvi doncs, que les polítiques en els dos àmbits s’han 

de complementar i hibridar. De fet, el currículum educatiu ho entén i promou, 

incorporant una competència bàsica, la cultural i artística, que inclou l’alfabetització en 

els llenguatges artístics, l’apreciació i gaudi de les arts i les expressions culturals, així 

com la creació i l’ús de les arts per a expressar-nos, llenguatges que han estat negats 

en l’alfabetització de tants infants, joves i adults. Així mateix, el desenvolupament de 

les capacitats culturals es basa en mostrar respecte i una actitud oberta envers la 

diversitat, com a forma de comprendre les identitats culturals pròpies i dels altres, pas 

imprescindible per aprendre a conviure i a ser ciutadans del món. 

Tot i això, no totes les pràctiques artístiques i culturals són educatives de per si, sinó 

que cal valorar el seu impacte social i socioeducatiu en clau de les aportacions als 

drets culturals que efectuen: impuls de l’acceptació de la diversitat cultural, de la 

superació dels prejudicis, d’enfortiment de la resiliència i contribuir al restabliment de la 

confiança i el foment de la reconciliació. 

Per donar resposta a aquest propòsit cal promoure la connexió i col·laboració entre 

institucions educatives, organismes culturals i creadors culturals socialment 

compromesos, tot fomentant la seva participació en els contextos locals, en totes les 

etapes de l’educació al llarg de la vida, tan formal com no formal. 

Més concretament, a nivell de metodologies, cal que artistes i educadors comparteixin 

el procés de planificació, la implementació, la valoració i l’avaluació dels processos de 

creació artística-educativa; les estructures d’aprenentatge s’han de flexibilitzar per 

poder ser permeables a la creació i obrir-se a la incertesa, als imprevistos i a les 

potencialitats d’aquests que generen els processos creatius; aquests mateixos 

processos han de cercar, moderar i explotar la reflexió crítica, la resolució de 

problemes i, en certa manera, l’assumpció de riscos; han d’emprar o combinar 

l’educació artística amb l’educació a través de les arts, entenent-les com a factor que 

ens condueix a reptes i ens ofereix eines creatives per a aproximar-nos-hi. 
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D’altra banda, aquest procés s’ha de complementar amb la producció o exhibició 

artística fruit del procés educatiu-artístic, com a reconeixement, posada en valor de la 

tasca dels destinataris, i s’ha de fer amb cooperació amb agents de proximitat, com 

poden ser equipaments culturals o festivals. Precisa, de forma indissociable, de 

formació continuada per a totes les parts, ja que rarament trobem espais de formació 

on realment es trobin agents culturals i educatius. Calen estratègies definides per 

avaluar i analitzar l’impacte i, finalment, el punt més essencial: garantir-ne 

l’accessibilitat. 

Amb tot, no existeix cap fórmula ni recepta concreta, ni un límit establert pels recursos 

econòmics, sinó que el primordial és l’actitud, la imaginació i la creativitat; escoltar i 

dialogar amb totes les parts, donant veu especialment a infants i joves; cal reforçar la 

xarxa a nivell tan de país com comunitari, entre agents i ciutadania; hem de deixar de 

basar-nos en les xifres d’usuaris o beneficiaris per donar protagonisme a l’activitat de 

l’experiència, tot posant èmfasi en quins canvis estem generant, quines capacitats 

estem desenvolupant, si estem assolint la construcció d’aquesta consciència 

col·lectiva de diversitat. Cal entendre i explotar les potencialitats de la cultura com a 

factor que genera relats, des de la memòria, des de la ciència, des de la creativitat, 

llenguatges que ens parlen del passat, del present i del futur, relats que no són només 

escrits o orals, que ens parlen de valors, de perspectives diverses, de sostenibilitat, de 

les nostres herències, d’històries, de les identitats. 

La cultura disposa d’equipaments i espais públics que s’han de posar al servei de la 

ciutadania: l’accessibilitat no només és física i econòmica, també precisa una acollida. 

Les polítiques culturals públiques han de posar les persones al centre per atendre-les 

com a servei públic. 

Tenint present tot això, ens hauríem de marcar com a objectiu arribar al 2030 havent 

assolit una elevada presència de centres educatius que garanteixen la primera 

experiència cultural a la infància, comptant amb la participació d’agents culturals i 

desenvolupant la competència artística i cultural. El sector cultural haurà de disposar 

de recursos que li permetin posar-se a la disposició del sector educatiu, mentre que les 

administracions públiques i altres stakeholders del sector cultural hauran d’incentivar 

aquests espais de trobada i de formació conjunta que garanteixin l’avenç persistent en 

aquestes estratègies i la promoció de noves sinergies. 
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