LA CULTURA EN EL SEGLE XXI - COM ELEMENT DE DE TRANSFORMACIÓ I
COHESIÓ SOCIAL

- Salutació. Presentació d’en Josep :
- Penso que la gran premissa del Socialisme es crear una societat
més justa i més lliure. Els socialistes per arribar a aconseguir
aquestes grans fites busquem eines per aconseguir-ho i una de Ies
eines pot ser la cultura, no solament com un apropament al fet
artístic: pintura, literatura, teatre, etc. com una acumulació de
coneixements o de gaudir de la creació dels diferents autors. La
cultura ha de ser quelcom més pels socialistes .
- Els que em coneixeu, sabeu que faig teatre, radio i que pertanyo
al mon de la educació, perquè els professionals no deixem mai de
ser mestres o professors,
- En el meu programa de ràdio que clar el seu títol, és Això es
Cultura, quan començo el programa, a banda de saludar etc.
començo dient:
- “.... i tornem a estar aquí com tots els dijous per acostar-vos a tot
això que no és imprescindible segons els criteris utilitaristes. Però sí
molt necessari com és la cultura. La cultura ens iguala i ens fa més
lliures a tots, als rics, als pobre, als blanc, als homes ,... tots som
iguals davant la cultura”
- I ara és possible que després d’aquesta informació. Us pregunteu i
com ho fem?
- Molts estareu d’acord amb mi, que la escola, l’educació és un
element estratègic per consolidar i crear a través de l’art un valor
d’interès social, imprescindible. L’educació i la cultura són dues
cares de la mateixa moneda. Les dues tenen com objectiu
fomentar l’aprenentatge i coneixement alhora que millorar la
capacitat receptiva, reflexiva i critica de la ciutadania.
- Quant mitjançat el fet artístic tens l’oportunitat de incidir en la
recerca d’un nou model que potencií la creativitat en el segle XXI,
pel que és imprescindible canalitzar i trobar experiències d’èxit.
No ens el podem deixar escapar.

- És a través de la creativitat quan podrem descobrir el potencial
que cada alumne atresora.
- Tenim molts exemples d’alumnes que són incapaços de aprendre
matemàtiques, però son capaços de dibuixar, de ballar, de crear.
- En definitiva un nou model per millorar a traves de la praxi
artística un sistema educatiu en un segle XXI tan canviat. Cal
remarcar que en altres sistemes educatius, no en el del nostre
país, l’art forma part de l’educació, del creixement personal de les
persones. Cal dons intenta canviar aquesta mancança.
- Cal aconseguir un alumne protagonista com a eix d’una idea:
CONSTRUIR OPINIONS, CONSTRUIR VALORS CIUTADANS ,
CONSTRIR
CIUTADANS
CRÍTICS,
DAVANT
D’AQUESTA
GLOBALITZACIÓ QUE ENS OFEGA I ENS FA INVISIBLES.
- Un nen que es mou, aprèn millor que un nen que està assegut.
Aquesta idea ens porta a treballar amb les diferents escoles del
poble, en l’horari escolar i amb la complicitat dels professionals per
poder endavant aquesta tasca.
Posarem després exemples de com estem treballant amb diferents
escoles i instituts del centre i en l’èxit aconseguit. Cal pensar i no
oblidar que els alumnes de famílies deprimides econòmicament no
s’han plantejat mai la possibilitat de que les seves filles o fills puguin
acostar-se al fet artístic. Per molts d’ells els serà suficient que les
seves filles i els seus fills vagin al teatre amb les escoles, dins del cicle
de Teatre Escolar. I els interessarà molt més el mon de l’esport,
esperant que el seu fill sigui un Messi o un Ronaldo, sense oblidar els
valors que també ensenya el mon de l’esport.
Però això no és suficient, cal anar més enllà. En un moment en que la
paraula transversalitat apareix com la gran solució a molts
problemes, en la transversalitat la cultura ha d’estar inclosa. Per això
cal treballar amb altres departaments.
Ja hem mencionat ensenyament: Projectes amb diferents escoles
-

Joventut. Festival Zer0
Promoció econòmica: Insolit
Participació ciutadana: Pinxar-te – Recuperem la plaça
Festes

- Serveis Socials: Oferta de treballar amb nens amb risc exclusió
social oferint-los els mateixos cursos que es fan en el nostre centre
de formació artística, per tal de incloure a ells i a les seves famílies
a un entorn desconegut i inaccessible a priori per ells
- Aquesta inclusió ajudarà a tots a acceptar uns valors comuns com
ara respectar els altres i a les diferencies .

Tot això suposa un canvi en les nostra visió de la cultura:
-

Hem de ser capaços de construir:
- Des de la cultura de proximitat, no dels grans
esdeveniments
-Des de la cultura de continguts i creació
-Des de la cultura per tothom -----------, no de
de la cultura per uns pocs
-Des de la cultura de compromís, no des de la
cultura de paraula
-Des de la cultura en clau de cohesió i diversitat,
no des la cultura invisible.
La veritable política cultural no és una oferta puntual, és la acció
constant i transversal, concertada amb la societat (creació més
educació més desenvolupament social).

Accentuar el lligam de d’educació amb la cultura esdevé per
tant un dels eixos centrals d’aquesta estratègia de proximitat
i en aquest sentit els centres educatius de les arts juguen un
paper cabdal. I per què introdueixo els centres educatius de les arts?

EL NOSTRE PROJECTE A TORDERA COM EXEMPLE DE GESTIÓ MIXTA

Quan fa més de 20 anys el govern de Tordera, un govern socialista va
voler fer un teatre, davant de la demanda de la població. El govern de

llavors no es va quedar solament en un Edifici, en un teatre, sinó que va
voler anar més enllà i per tant va crear també el centre de Formació
artística, obert a tothom amb presencia en el poble. I per això va néixer
la Fundació del Teatre Clavé com a gestió mixta, privada i publica.
Amb un ideari molt concret :

-L’educació en l’art possibilita la superació de conflictes, facilita la
comunicació, ajuda al creixement personal, ajuda a pensar,
s’aprèn a aprendre, s’estableixen models de participació, de
aprenentatge, de respecte, de desenvolupaments potencials
creatius. Son espais de solidaritat, de democràcia i de tolerància.
En definitiva espais de llibertat.

- Les arts i la seva educació esdevenen eines per aprendre i
adquirir hàbits en el treball en equip, el reconeixement de la feina
de cadascú, la pressa de consciència de responsabilitat individual
i de grup, el respecte per les persones i els materials, el
coneixement del propi cos, la valoració de la diversitat

societat, uns equipaments per aprendre de l’art. Un
espai de convivències viscudes col·lectives i
individuals

que treballi i cooperi amb els serveis educatius

equipaments municipals, relacionant la formació, la

difusió, la creació i el gaudir.
En definitiva, la creació de un ecosistema de
l’educació en les arts, tenint present els diferents
itineraris formatius i disciplinaris, la seva transversalitat

Per això des de aquí proposo crear un grup de treball on el nostre partit,
i en la nostra comarca comenci a treballar amb aquest munt de idees
que espero no us hagin resultat, ni estranyes, ni extravagants, PERQUE
ELS SOCIALISTES VOLEM CREAR UNA SOCIETAT MÉS JUSTA I MÉS LLIURA.
LA CULTURA ENS AJUDARÀ A ACONSEGUIR-HO.

Gràcies

