La cultura com a motor de canvi
Dimecres, 16 de maig

Antiga Fàbrica Damm
De 9 a 15 h

La cultura com a motor de canvi: la visió de la Fundació Carulla

La Fundació Carulla volem contribuir a crear un país obert, cohesionat i
integrador que sigui generador d’oportunitats.
I ho farem des de la cultura i l’educació: impulsant i connectant projectes
innovadors.
En la consecució d’aquesta visió, la cultura és un element clau de transformació de la societat, un eix de
canvi social que genera oportunitats i cohesió.

Quan podem dir que la cultura actua com a motor de canvi?

La cultura transforma pel simple fet d’existir.

La cultura transforma i crea persones més crítiques i societats més plurals.
La cultura transforma i contribueix a generar desenvolupament econòmic.

La cultura transforma i cohesiona la societat.
La cultura transforma i ofereix respostes creatives als reptes de la societat d’avui dia.

Però, quins són els factors que incrementen el potencial transformador d’un
projecte cultural?

Objectius de Mutare

MUTARE, cultura i transformació social
La jornada Mutare neix com a espai de reflexió i co-creació per tal d’identificar i consensuar quins són els elements
comuns que fan que un projecte cultural pugui ser considerat com a especialment transformador.
Per aconseguir-ho, posarem en contacte el sector cultural i social per tal que dialoguin sobre quines són les
característiques que determinen el potencial transformador dels projectes.

El resultat de la sessió serà un decàleg amb els elements consensuats
A l’entorn de MUTARE: Premi Lluís Carulla
Un guardó d’emprenedoria cultural de la Fundació Carulla per detectar i fer viables projectes culturals transformadors,
www.premilluiscarulla.cat

Escaleta de MUTARE, cultura i transformació social
16 de maig, de 9 a 15 h a l’Antiga Fàbrica Damm

Ponents

Eixos

9h

Arribada i acreditacions

9:30 h

Benvinguda

Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla

9:45 – 10:15 h

Conferència inaugural

Pilar Velilla, alcaldia de Medellín (Colòmbia)

10:15 -10:30 h
10:35 - 10:50 h

Bibiana Ballbé presentarà i dinamitzarà cada xerrada inspiradora
MUTARE INSPIRA I
Pau Llonch, Versembrant
MUTARE INSPIRA II
Ada Vilaró, UrGentEstimar

Cultura i educació
Cultura i sensibilització

10:55 - 11:10 h

MUTARE INSPIRA III

Raul Martínez, Monkingme

Cultura i emprenedoria

11:15 - 11:30 h

MUTARE INSPIRA IV

Jorge Sánchez, Nau Bostik

Cultura i desenvolupament comunitari

11:30 -11:50 h
11:50 - 12:40 h

Coffee break
Jordi Sellas introdueix i modera el debat
MUTARE CONSTRAT

Òscar Esteban, Tot Raval

Debat sobre experiències i reptes des de les
òptiques de la creació, l’educació, la digitalització
i el món social

Clara Peya, Les Impuxibles

L’experiència de Medellín, de l’estigma de la
violència a ciutat cultural

Marisol López, directora cultura digital de l’ICEC

Gemma Carbó, directora del Museu de la Vida Rural
12:50 – 13:50 h

Workshop

Els assistents s’agruparan en diferents grups per definir el què, identificar el qui, dibuixar el com i esbrinar el per
què? dels projectes culturals transformadors

13:50 -14:30 h
14:30 - 15 h

Brunch
Conclusions

Bibiana Ballbè i Jordi Sellas llegiran el decàleg

Tancament

Fundació Carulla

Il·lustradora gràfica en directe durant tota la sessió

Delphine Boghos

Quin són els elements que incrementen el poder
transformador dels projectes culturals?

