
I JORNADA DE TREBALL DE LA TAULA DE CULTURA DE BDN
DISSABTE, 6 DE FEBRER DE 2010

PROPOSTA D'HORARI:

• 2/4 de 10: Recepció i lliurament del dossier i la identificació.
• 10 a 11: 1a. ponència.

◦ Com organitzar dinàmicament la participació en l'àmbit de la cultura i
la ciutadania. FERNANDO PINDADO.

• 11 a 2/4 de 12: Cafè.
• 2/4 de 12 a 2/4 d'1: 2a. ponència.

◦ Granollers: exposició i anàlisi d'un model concret de participació
ciutadana i municipal en l'àmbit de la cultura. ALBERT SOLER.

• 2/4 d'1 a 2/4 de 2: Treball per grups.
• 2/4 de 2 a les 2: Pica-pica.
• 2: Conclusions.

ELS PONENTS I LES PONÈNCIES
Es demanarà als ponents que ens lliurin un esquema o el text de la seva ponència:

• per tal que puguin formar part del dossier que es lliurarà a recepció.
• per marcar-ne unes línies que formin part del temari del treball dels grups.
• per a poder tenir avançat el text de les conclusions.

Les pònències duraran uns 40 minuts. Els 20 minuts restants seran per a fer
preguntes o aclariments als respectius ponents. No s'hi inclourà debat: el debat
formarà part del treball per grups.

EL TREBALL PER GRUPS
A recepció es lliurarà una identificació per colors. Els d'un mateix color formaran part
del mateix grup. Es procurarà que els grups siguin barrejats pel que fa a
procedència: es procurarà que els que vinguin d'una mateixa entitat es distribueixin
en grups diferents. Els grups seran, en principi d'unes 7 persones.

Cada grup tindrà un monitor o coordinador. Aquest disposarà d'un temari
esquemàtic, on hi haurà els temes o les qüestions que puguin derivar de les



ponències i de les preguntes formulades als respectius ponents. Per tant, el temari
estarà mig preparat (ja que disposarem prèviament dels textos o esquemes de les
ponències i podrem tenir-ho preparat. Pel que fa als possibles temes que sorgeixin
en els torns de preguntes, haurem d'extreure'ls sobre la marxa i incorporar-los al
temari.

(Per tal d'incloure'ls al temari, caldrà disposar d'un ordinador i una impressora, que
permetrà que immediatament cada monitor de grup pugui disposar del temari en
començar el treball de grup).

IMPORTÀNCIA DE LA PARTICIPACIÓ, DE SER MOLTS
No es tracta que de cada entitat s'inscriguin 1 o 2 persones. No es tracta de
representar l'entitat sinó de participar en un projecte més ampli que l'entitat, un
projecte de ciutat, el projecte de la política cultural de Badalona. No és el mateix ser-
hi que no que després t'expliquin de què s'ha parlat o ho llegeixin a internet.

Les ponències han de suposar un enriquiment personal i de les entitats (són dues
conferències, no dues consignes). Com més receptors millor.

Aquest enriquiment personal es multiplica quan es posa en comú, a través dels
grups, el treball dels quals desembocarà en les conclusions.

L'aportació dels participants al treball per grups és important: com més hi participem
més ric serà el resultat, les conclusions, les quals seran l'inici d'una nova fase de
treball i d'aprofundiment. Com més aportacions millor.

Les conclusions seran el punt de partida de la segona fase del treball de la Taula de
Cultura de BDN, cap a la formulació d'un projecte cultural per a BDN.

Ser un nombre important de participants és bo perquè:
• Tothom que hi participa s'enriqueix, s'hi implica, pren més consciència

col·lectiva, de ser més dels que hom es pensava al principi.
• És important visualitzar que som molts. De cara endins i de cara enfora. No

som quatre gats. Som persones i entitats.

LES CONCLUSIONS
Mentre es fa el pica-pica, alguns picaran el teclat de l'ordinador per elaborar tot
seguit unes primeres conclusions.

Constaran d'una selecció dels aspectes més interessants de les ponències, del que
sorgeixi dels torns de preguntes i dels resultats del treball per grups.

Els monitors o coordinadors de cada grup anotaran sobre la marxa els aspectes
més importants del treball de grup i passaran aquestes notes al grupet que elabori
les conclusions de la jornada, per tal que les inclogui i puguin ser llegides a
continuació.



Aquestes conclusions es llegiran públicament davant dels participants, que hi
donaran, si escau, un primer vistiplau (tot anotant esmenes o suggeriments que
l'organització es comprometrà a incorporar posteriorment).

Així, cada entitat i cada participant se'n podrà anar a casa amb el resultat del treball,
seu i de tots.

Pocs dies després, cada entitat i cada participant rebrà per correu electrònic les
conclusions una mica més elaborades i esmenades o millorades en allò que calgui.

Aquestes conclusions hauran de poder ser consultades per tothom per internet.


