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1. RESUM I PROGRAMA 

La Universitat de Barcelona (UB) va acollir els dies 9 i 10 de març la IV Jornada Fo rum Vives sobre la 
gestio  de la cultura a la universitat de la Xarxa Vives d’Universitats. 

La Trobada es va iniciar amb la benvinguda de la vicerectora d’Igualtat i Accio  Social, Maite Vilalta; el 
vicerector d’Arts, Cultura i Patrimoni, Salvador Garcí a i el vicerector de Comunicacio , Francisco 
Esteban. 

El punt de partida de la jornada va estar una sessio  conjunta per compartir experie ncies entre els 
vicerectorats de Cultura o ana legs i els equips de gestio  cultural o extensio  universita ria de la Xarxa 
Vives, sobre el patrimoni huma  de les respectives universitats. Aquesta sessio  formativa va reunir a 24 
vicerectors i te cnics d’aquestes unitats d’11 universitats de la Xarxa:  

- Universitat d’Alacant 
- Universitat Auto noma de Barcelona 
- Universitat de Barcelona 
- Universitat Jaume I 
- Universitat de Lleida 
- Universitat Miguel Herna ndez d’Elx 
- Universitat Oberta de Catalunya 
- Universitat Pompeu Fabra 
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universitat de Vale ncia 
- Universitat de Vic-Central de Catalunya 

El primer bloc de la jornada es va dedicar, de la ma  de Salvador Garcí a (vicerector d’Arts, Cultura i 
Patrimoni de la Universitat de Barcelona), a presentar el tema focus de la trobada, Patrimoni humà. 
Dones i homes de les universitats i dones i homes a les universitats, seguida de la qual es va celebrar una 
sessio  participativa on els gestors culturals de les universitats van presentar exemples de polí tiques, 
activitats i bones pra ctiques a l’entorn del patrimoni huma . 

La segona sessio  es va dedicar a debatre i analitzar les experie ncies compartides que es van presentar 
en el bloc del matí . 
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2. CONCLUSIONS DE LA PRIMERA JORNADA 

Les conclusions que es van extraure d’aquesta primera jornada so n les segu ents: 

1. Idees principals de les intervencions 
 
El patrimoni huma , protagonista inicial de la trobada, introdueix el debat a d’altres conceptes 
com ara la cultura, el patrimoni cultural i la comunitat universita ria, amb una vinculacio  molt 
estreta entre tots ells, amb l’exposicio  d’accions, activitats i projectes de bones pra ctiques 
desenvolupades per les diferents universitats que han intervingut. 
 

a) Patrimoni humà 

Per a les universitats, el seu patrimoni huma  l’encarnen les persones i els col·lectius 
que, ara i al llarg del temps, les configuren i dignifiquen, essent els seus valors i els seus 
me rits un model de refere ncia de la i per a la comunitat universita ria. 

El patrimoni huma  ente s i formant-ne part d’un pla integral del patrimoni cultural 
universitari, que una vegada definit, classificat i catalogat, pot esdevenir element 
aglutinador d’aquelles accions disperses, que, sense tenir conscie ncia de la seva 
cohere ncia, ja es realitzen a les universitats. Així  mateix, si forma part d’un pla 
estrate gic, e s de manera pautada motor de projectes, garantia de reconeixement, de 
posada en valor i de foment del sentiment de pertinença de la comunitat 
universitària. 

 

b) Comunitat universitària 

La relacio  que s’estableix entre patrimoni cultural i cultura seria similar a la que 
podem establir entre patrimoni humà i comunitat universitària. 

La comunitat defineix i determina el seu patrimoni huma , igual que estableix quin e s el 
seu patrimoni cultural. I si aquest es basa en el fet cultural, el patrimoni huma  es 
fonamenta, te  com a mate ria primera i com a valor immaterial, la comunitat 
universita ria.  

Entenent la comunitat universita ria com un tot, pero  tambe  com a col·lectius i com a 
individus i e s aquesta comunitat qui els defineix, determina i classifica i qui identifica i 
reconeix els seus me rits i valors. 

La comunitat universita ria, PAS, PDI, alumnat, futurs alumnes, alumnis i se niors, entesa 
com a sino nim de patrimoni huma , e s alhora el subjecte protagonista i destinatari de 
les accions, activitats i projectes de les diferents universitats. Persones i col·lectius que 
son receptors i generadors de coneixement i de memo ria, amb vincles que es creen, 
s’enforteixen i perduren al llarg del temps, abans, durant i despre s del seu pas per les 
nostres institucions. 

Comunitat universita ria que desenvolupa els seus objectius i obligacions amb una 
circulacio  i intercanvi continu de coneixement amb contacte directe amb la societat que, 
per a les universitats amb una forta implantacio  local significa una vinculacio  molt 
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estreta amb el territori, la seva societat me s propera. 

Una comunitat com espai comu , de creacio , desenvolupament en col·laboracio  i gestio  
compartida. Persones i col·lectius que son part activa en la proposicio , generacio  i 
desenvolupament d’activitats i d’estrate gies de relleva ncia social. Metodologia de 
treball basada en la transversalitat, que activa aflorament de talent en tots els a mbits i 
referma la responsabilitat, el compromí s, així  com el sentit de pertinença a la institucio  
dels seus membres. 

 

c) Cultura 

La cultura a les universitats e s generacio  i produccio  d’activitats i productes i 
instrument de participacio  per tota la comunitat universita ria, de tots els col·lectius i 
de tots els seus membres. 

La cultura e s un valor acade mic, que conforma o pot conformar el currí culum personal 
de l’alumne, i tambe  imatge i prese ncia de la universitat a la societat, especialment en 
forma d’extensio  universita ria. 

La cultura, l’adquisicio  d’elements culturals, que enriqueixen el patrimoni cultural de 
les nostres institucions i de la societat mateixa. 

 

d) Colofó 

La cultura e s la font del patrimoni cultural i aquest incorpora un dels valors intangibles 
me s preats per la nostra comunitat universita ria: el patrimoni huma . 
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3. ACORDS I PLA DE TREBALL 

La trobada va continuar el matí  de dimarts amb la sessio  interna del Grup de Treball de Gestio  
Cultural de la Xarxa Vives d’Universitats. Durant la reunio  es va revisar el desenvolupament del pla 
de treball 2019-2020 i es va aprovar la proposta de la universitat coordinadora del Grup de Treball 
de 2020-2021.  

Principals acords: 

1. BIENNAL DE TEATRE 

a. Es valora positivament per part de totes les universitats que s’haja pogut organitzar de nou 

la Biennal de Teatre de la Xarxa Vives, amb el format combinat de marato  de teatre + bloc 

formatiu. Es transmet un agraí ment especial a la Universitat de Vale ncia per la primera 

acollida, i tambe  a la Universitat d’Alacant que en sera  la propera amfitriona al mes d’abril.1 

b. Biennal teatre 2022: es valora que el circuit rotatori de la Biennal es desenvolupe entre 

aquelles universitats que puguen acollir de manera efectiva l’activitat, sobretot pel factor 

de les infrastructures disponibles per a una mitjana de 10-12 aules universita ries. Es 

determina que poden ser UA, UAB, UJI i UV.  

La Universitat Jaume I fara  una consulta interna per poder acollir la Biennal de Teatre de 

2022. 

 
 

2. PROJECTE “CAP A UNA CARTA D’UNIVERSITATS I CULTURA” 

a. Es valora positivament la decisio  de desenvolupar el projecte “Cap a una Carta 

d’Universitats i Cultura”.  

b. Es valora positivament l’eleccio  de Tra nsit Projectes per a la direccio  te cnica de la Carta. 

c. Es demana garantir la prese ncia i la implicacio  ma ximes del Grup de Treball de Gestio  

Cultural en el desenvolupament del projecte, especialment en les fases 1 i 2 d’identificacio  

i definicio . Amb aquest efecte, es recomana traslladar a Tra nsit incorporar la cocreacio  en 

la metodologia d’alguns dels processos-productes del projecte. 

d. Durant la propera setmana, des de la Secretaria Executiva traslladara  una consulta de 

quines universitats estan interessades a sumar-se al projecte.  

 

  

                                                                          

1 En el moment de redactar aquest document i atesa l’alerta sanita ria generada pel COVID19 s’ha acordat 
suspendre  la Biennal de Teatre. 
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3. V JORNADA FO RUM VIVES DE GESTIO  DE LA CULTURA A LA UNIVERSITAT: TEMA TICA I SEU 

a. S’acorda que la propera jornada Fo rum Vives de Gestio  de la Cultura tinga lloc a la 

Universitat de Vale ncia.  

b. Un possible tema a tractar seria la Carta d’Universitats i Cultura, atesa l’oportunitat de fer-

ho coincidir en el calendari (principis de 2021).  Es proposa valorar incorporar tambe  un 

bloc formatiu especí fic per als membres del GT. 

 
 

4. PROPOSTA I APROVACIO , SI ESCAU, DE LA UNIVERSITAT COORDINADORA DEL GRUP DE 
TREBALL 2020-2021 

a. S’acorda que la universitat coordinadora del Grup de Treball de Gestio  Cultural per al 

proper perí ode (2020-2021) siga la Universitat de Vale ncia. 
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4. ASSISTENTS A LA IV JORNADA SOBRE LA 

GESTIÓ DE LA CULTURA A LA UNIVERSITAT DE 

LA XVU 

Universitat o entitat Nom Cognoms Càrrec 

Universitat d’Alacant Carmen Cobela Puig Subdirectora del Servei de Cultura 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Carlos  Sánchez Lancis 
Vicerector de Relacions Institucionals i de 
Cultura 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Ana Valencia Veloso 
Responsable Unitat Dinamització 
Comunitària 

Universitat de Barcelona Pilar Mateo Bretos 
Tècnica de Cultura del Vicerectorat d’Arts, 
Cultura i Patrimoni 

Universitat de Barcelona Josep Oriol Silvestre Canut 
Tècnic de Cultura del Vicerectorat d'Arts, 
Cultura i Patrimoni 

Universitat Internacional de 
Catalunya 

Inés  Gazulla Cusí Tècnica de Cultura – Servei d’Estudiants 

Universitat Internacional de 
Catalunya 

Roser 
Santigosa 
Cebrián 

Directora de Comunitat Universitària 

Universitat Jaume I Albert López Monfort 
Coordinador del Servei d’Activitats 
Socioculturals 

Universitat Miguel Hernández 
d’Elx 

Matilde  Baño Caballero Responsable de l’Oficina de Llengües 

Universitat Oberta de 
Catalunya 

Teresa Fèrriz Roure 
Responsable de Nous Projectes – Gabinet de 
Rectorat 

Universitat Pompeu Fabra Gemma Garcia Giménez 
Cap del Servei d’Atenció a la Comunitat 
Universitària 

Universitat Rovira i Virgili Cori Camps Llauradó 
Vicerectora de Relacions Institucionals, 
Cultura i Compromís Social 

Universitat de València Ana 
Bonmatí 
Alcántara 

Directora de Gestió Cultural 

Universitat de Vic – 
Universitat Central de 
Catalunya 

Roser Silva Navarro Tècnica Oficina de Gestió Cultural 

Xarxa Vives d’Universitats Ignasi 
Casadesús i 
Olucha 

Secretari Executiu 

Xarxa Vives d’Universitats M. Teresa Albero Francés Cap de projectes 
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5. GRUP DE TREBALL DE GESTIÓ CULTURAL 

DE LA XVU 

COMPOSICIÓ 
 

Lourdes Melich Coca 
Responsable del Servei d'Atenció a l'Estudiant i Activitats 
Culturals 
Universitat Abat Oliba CEU 

Faust Ripoll Doménech 
Director del Servei de Cultura 
Universitat d'Alacant 

Carolina Bastida Serra 
Coordinadora del Servei de Programes Internacionals i del 
Grup de Recerca en Llengües 
Universitat d'Andorra 

Ana Valencia Veloso 
Responsable de la Unitat de Dinamització 
Comunitària 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Maria Pilar Mateo Bretos 
Tècnica en exposicions i gestió cultural 
Universitat de Barcelona 

Jaume Feliu Torrent 
Delegat del rector per a Territori i Sostenibilitat 
Universitat de Girona 

Bàrbara Obrador Rosselló 
Directora del Servei d'Activitats Culturals 
Universitat de les Illes Balears 

Inés Gazulla Cusí 
Tècnica del Servei d'Estudiants 
Universitat Internacional de Catalunya 

Albert López Monfort 
Cap del Servei d'Activitats Socioculturals 
Universitat Jaume I 

Josep Armengol Segú 
Tècnic de Cultura 
Universitat de Lleida 

Matilde Baño Caballero 
Gestora d'Activitats Culturals i de Promoció Lingüística 
Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Teresa Fèrriz Roure 
Responsable de Nous Projectes. Gabinet de 
Rectorat 
Universitat Oberta de Catalunya 

Maria Carmen Fenoll Clarabuch 
Cap del Gabinet del Rector 
Universitat Politècnica de Catalunya 

Ricardo Forriols Gonzàlez 
Director de l'Àrea d'Activitats Culturals 
Universitat Politècnica de València 

Gemma Garcia Gimenez 
Cap del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària 
Universitat Pompeu Fabra 

Carol Pérez Alarcón 
Webmaster del Gabinet de Comunicació i 
Relacions Institucionals 
Universitat Ramon Llull 

Cori Camps Llauradó 
Vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís 
Social 
Universitat Rovira i Virgili 

Ana Bonmatí Alcántara 
Directora de Gestió Cultural 
Universitat de València 

Montse Simon Ferran 
Directora UHub, Servei a la Comunitat Universitària 
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
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Secretaria Executiva 
Universitat Jaume I 
Edifici Àgora, local 10 
12006 Castelló de la Plana 
Tel. +34 964 728 993 
 

Punt de suport Catalunya 
Universitat de Vic 
Rectorat 
Sagrada Família, 7 
08500 Vic 
Tel. +34 938 861 855 
 

Punt de suport Illes Balears 
Universitat de les  Illes Balears 
Edifici Son Lledó 
Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 
07122 Palma 
Tel. +34 971 173 044 
 

xarxa@vives.org 

www.vives.org 


