CONGRES DE CIUTATS EDUCADORES

EnllacemCultura
EIX TEMÀTIC: La ciutat com a espai d’ innovació i creativitat

RESUM (motius i idees principals)
Aquesta experiència/ projecte de ciutat es fonamenta en el treball en equip i en
la implicació de diversos agents culturals i educatius de la ciutat de Granollers,
per tal de crear una via d’ acció que incideixi en l’ activació de la vida cultural de
l’ entorn a través de l’educació.
Es tracta d’ un projecte que articula diversos actors d’ un mateix territori a
través del diàleg i el compromís participatiu, que potencia la inclusió a partir d’
elements artístics i pedagògics inherents en tots ells, obert a tota la ciutadania
sense excepcions, que promou la creativitat, l’ aprenentatge i el benestar de
tots els implicats tot enfortint les bases de l’ educació, que relaciona a les
persones amb el seu territori i amb la cultura que l’ envolta...
Estem parlant d’ una experiència de govern local on s’ impliquen, participen i
col·laboren altres actors urbans de la ciutat de Granollers i que defuig, en tot
moment, del perfil de projecte assistencial.
La idea principal d’ aquesta experiència/projecte és bàsica i senzilla: intentar
unir esforços i il·lusions en la creació de projectes en comú, amb la implicació
del màxim d’ actors de la ciutat de Granollers, a través del diàleg i el treball en
xarxa, tot aprofitant al màxim els recursos materials i humans ja existents per
tal de beneficiar a la ciutadania en general.

OBJECTIUS
Objectius principals: Potenciar el diàleg entre els diferents agents culturals i
educatius de la ciutat de Granollers; potenciar el treball en xarxa; crear vincles
d’ acció entre diferents agents culturals i educatius de la ciutat (a partir de la
EMM/Conservatori
potencialitats

Josep

Maria

Ruera)

per

incrementar

les

seves

i les de la ciutat; incentivar la creativitat dels implicats en el

projecte; aconseguir el màxim aprofitament dels equipaments i recursos
existents en la ciutat de Granollers; enriquir el contingut de les activitats i
projectes que ja formen part de la programació cultural i educativa de la ciutat;
ajudar a incrementar el nombre d’ assistents, i la tipologia de públics, en els
actes culturals programats a la ciutat; ajudar a convertir a la ciutat de Granollers
en un exemple de ciutat educadora, vinculant les activitats organitzades dins
el projecte amb l’ educació i els conceptes pedagògics d’ aprendre per
ensenyar, i donar i rebre.
El projecte parteix, inicialment, de la creació de vincles d’actuació cultural i
educativa entre entitats de la mateixa ciutat per, després, omplir-los de vida
organitzant activitats de producció comunitària.
La creació d’ aquests vincles es fonamenta en l’ acceptació, per part de tots els
implicats, de creació de diàleg i consens per gestar i desenvolupar activitats en
comú, on tots els agents tinguin drets i deures, despeses i beneficis. Crear,
promocionar i difondre cultura y educació a partir del treball en xarxa.
Aquest projecte no pretén només regalar accions i activitats a la ciutadania. No
vol convertir als ciutadans en simples espectadors.
El que vol aconseguir aquesta experiència/projecte de ciutat és la màxima
implicació, tant dels organitzadors de les activitats com dels receptors. Vol que
els ciutadans de Granollers s’ apropin, entenguin i visquin les activitats
programades com una eina educativa, social i culturalment. Vol que els
receptors de totes les activitats que donen vida al projecte, infants, nens i
adults, sense distincions, es converteixin ells mateixos en creadors i
dinamitzadors del projecte.
Es tracta d’ un projecte inclusiu de ciutat.

METODOLOGIA (descripció de les accions concretes, estat actual,
entitats publiques i/o privades implicades)
Enllacemcultura és una iniciativa que pretén enllaçar els recursos i les
potencialitats creatives de diferents agents culturals i educatius de la ciutat de
Granollers, a partir d’ una visió tant educativa com cultural i sense oblidar la
connexió social amb l’ entorn.
El projecte s’ ha anat omplint de vida ha partir de l’ organització de tot un seguit
d’accions de producció comunitària, fruit de la creació de vincles d’actuació
cultural i educativa entre diferents entitats de la ciutat de Granollers.
Algunes de les accions ja realitzades, amb gran èxit, han estat: producció d’
espectacles en comú entre diferents centres educatius de la ciutat
(EMM/Conservatori, IES Celestí Bellera, IES EMT, Escola Pereanton...);
ampliació, promoció i difusió d’ actes i activitats ja programades a partir de la
col·laboració entre entitats que fins aquest moment no havien tingut cap mena
de connexió (EMM/Conservatori, Museu de la ciutat, Centre d’ estudis per la
Pau –Can Jonch-, Fàbrica de les Arts Roca Umbert, ...); creació d’ activitats
noves a partir de la connexió entre entitats (EMM/Conservatori, Museu de la
ciutat, Can Jonch, Roca Umbert, Corals dels Casals de la Gent Gran de la
ciutat...).
S’ han organitzat, concerts, audicions, xerrades, exposicions, trobades, premis
literaris...a les seus de les diferents entitats implicades, a les sales de concert
de la ciutat i als carrers. S’ han barrejat idees, públics, espais, continguts...que
han donat peu a la creació d’ activitats participatives i plenament pedagògiques,
creades a partir del treball en xarxa i del diàleg entre entitats que fins aleshores
no havien tingut contactes (veure l’ arxiu annex amb imatges d’ algunes d’
aquestes activitats).
Aquest projecte va néixer l’ any 2012 i actualment encara està ben viu i ple d’
activitat. Amb el temps s’ han anat enfortint els primers vincles creats entre l’
EMM/Conservatori i les diferents entitats implicades i, a poc a poc, s’ han anat
adjuntant més entitats de la ciutat. Es tracta d’ un projecte estable i amb futur (i
totalment transferible a altres ciutats que vulguin potenciar el diàleg i els treball
enxarxa per potenciar encara més els seus valors educatius, socials i culturals).

L’ entitat impulsora del projecte, amb el total suport de l’ Ajuntament de
Granollers, ha estat l’ “Escola Municipal de Música i Conservatori Josep Maria
Ruera”. Aquesta entitat ha estat l’ encarregada, des del inicis del projecte ja fa
dos anys, de buscar i negociar els contactes/vincles amb altres entitats
educatives i culturals de la ciutat, per anar creant, a poc a poc, tot un seguit d’
accions que estan omplin de vida el projecte.

Les entitats implicades, fins ara, en el projecte son les següents:
EMM/Conservatori Josep Maria Ruera, IES Celestí Bellera, IES EMT, Escola
Pereanton, Can Jonch –Centre d’ estudis per la Pau-, Coral del Casal Centre
de la Gent Gran de Granollers, Fàbrica de les Arts Roca Umbert, Omnium
Cultural de Granollers, AGEVO, Museu de la ciutat, Amics de la Ciutat de
Granollers, Festival de Jazz de Granollers, Orquestra de Cambra de Granollers,
Teatre Auditori de Granollers).

CONTEXT (descripció de la ciutat i de la població a qui va dirigit el
projecte)
El Projecte enllacemcultura s’ està desenvolupant dins el context de la ciutat
de Granollers, capital de comarca del Vallès Oriental. Una ciutat amb una
població de 60.000 habitants i una economia basada en la petita empresa i el
comerç de proximitat, que l’ han convertit, en els últims anys, en un referent
comercial per tota la comarca del Vallès Oriental.
L’ Ajuntament de la ciutat és qui dirigeix la xarxa d’ actuació cultural de
Granollers i últimament ha concentrat les seves energies dins l’ àrea de cultura
i educació, en la participació ciutadana i en el

contacte directe amb la

ciutadania i la seva realitat social, econòmica i cultural. La idea general que
envolta tota la seva activitat és el desig de convertir l’ educació en un factor
determinant de transformació de la societat i el fet d’ entendre la proximitat com
un valor essencial per la millora del sistema educatiu i de la vida cultural de l’
entorn.
La ciutat de Granollers compta amb molts actors dins l’ àmbit d’ educació i
cultura, bons equipaments i recursos humans i materials, disposats a treballar
en xarxa per tal d’ aconseguir el màxim profit pel benestar de la ciutadania:
centres educatius de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius,
associacions i entitats culturals i educatives tant d’àmbit públic com privat,
equipaments municipals a disposició de qui els necessiti...
El projecte va destinat a la ciutadania en general, sense distincions.
El projecte s’ està omplint de vida amb accions i activitats organitzades i
pensades per un ampli ventall de receptors : infants, nens joves i adults, amb i
sense discapacitats, sense distincions... Cadascuna de les entitats implicades
planteja una activitat pensada per un públic i una participació concreta i així es
va teixint un ampli mapa de connexions que, amb el temps, vol arribar a tota la
ciutadania.

AVALUACIÓ (indicadors quantitatius i qualitatius, punts forts i febles,
propostes de futur)
Aquest projecte de ciutat va néixer l’ any 2012 i actualment encara està ben viu
i ple d’ activitat.
Amb el temps s’ han anat enfortint els primers vincles creats entre les diferents
entitats implicades i, a poc a poc, s’ han anat creant vincles i connexions noves.
Totes les accions i activitats creades han estat un èxit, tant de públic com d’
acceptació (per part dels organitzador i dels receptors).

Les activitats programades per una entitat concreta que han estat enriquides
amb la col·laboració dels altres implicats en el projecte, han vist com han
guanyat en nombre de públic i en qualitat de caràcter pedagògic.
Es tracta d’ un projecte estable i amb futur que aspira a anar construint un
mapa de treball en xarxa, dins l’ àmbit educatiu i cultural, que pugui incloure al
màxim d’ actors de la ciutat.

ORGANITZACIÓ O INSTITUCIÓ
L’ entitat creadora del Projecte enllacemcultura ha estat l’ Escola Municipal
de Música i Conservatori Josep Maria Ruera, recolzada, en tot moment per l’
Ajuntament de Granollers i les seves regidories d’ educació, cultura i
benestar social.
L’ entitat encarregada de coordinar les activitats que estan donant vida al
Projecte enllacemcultura i de promoure els vincles entre les diferents entitats
de la ciutat és l’ Escola Municipal de Música i Conservatori Josep Maria Ruera
(a través del diàleg i el consens amb les altres entitats implicades).
L’ EMM/Conservatori Josep Maria Ruera és un centre d’ educació musical, amb
més de 80 anys d’ història, vinculat des dels seus inicis amb el consistori i amb
la vida social i cultural de Granollers. Un centre d’ educació musical que està
donant vida, des dels seus inicis l’ any 1928, a diferents projectes vinculats
estretament amb la difusió de la cultura, el patrimoni i la proximitat, sense
oblidar mai l’ element educatiu i pedagògic.

