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“Cultura i participació per al desenvolupament del territori” 

 
 
A les edicions anteriors de les Jornades de Desenvolupament Local (JDL) hem plantejat 

temàtiques com el “Present i futur del desenvolupament local” (2010), els “Nous escenaris per 

al desenvolupament local: polítiques d’ocupació, innovació i responsabilitat territorial” (2011) o 

els “Clusters d’ocupació: noves oportunitats pel desenvolupament del territori” (2012). En elles 

hem intentat mostrar com la innovació econòmica requeria de la social dins tot un territori, 

territori que, a més a més, calia fora responsable. O com la perspectiva reticular i el teixir 

complicitats entre administracions, empreses i societat civil, treballant en un mateix sentit, 

vertebra el propi territori i li dona capacitat i força per fer front a situacions difícils i afavorir el 

desenvolupament local. 

Per a la quarta edició (IVJDL2013), any europeu de la ciutadania, apostem per incidir sobre els 

valors, els significats i els processos participatius que poden ajudar a crear, potenciar i activar 

eixes xarxes de desenvolupament. És per això que hem triat “La cultura i la participació per al 

desenvolupament del territori“ com a eix vertebrador de les mateixes. 

Cultura i participació són els requisits per que una societat puga desenvolupar-se, es a dir, 

augmentar la seu capacitat de prendre decisions segons el propis valors. La cultura entesa 

com una manera de viure junts amb un sistema compartir de creences, valors i pràctiques (amb 

formes expressives i patrimonials) en una societat on tots els membres participen com a 

ciutadans amb capacitat de decisió.  

És per això que el nostre objectiu per a les IVJDL2013 es trobar experiències locals i discursos 

que mostren no només que aquest model es possible sinó també que és potent, satisfactori, 

estable i just. 

La necessitat de la participació l'ha reconegut l'UE, entre altres formes, amb l'impuls de la 

governança a l'any 2000, declarant el 2013 com l'any europeu dels ciutadans o Incloent en la 

gestió dels Fons estructurals 2014-2020 la figura del “Desenvolupament Local Participatiu” 

(DLP) sobre la base de la participació/concertació/col·laboració públic-privada-social per a la 

gestió conjunta de diferents fons a escala local.  Peró hi ha diferents graus i fórmules de 

participació: des de la informació, comunicació i assessorament cap a la ciutadania, els de 

consulta -de dalt a baix- o diàlegs estructurats -més circular- (via fòrum, plataforma, mesa, 

comitè, consells...) fins a la cooperació de gestió (Grups d'acció local, consorcis de pactes 

territorials, o associacions de desenvolupament (AD), agrupacions de desenvolupament 

econòmic local ADEL).  



 

 

 

 

Pel que fa a la cultura. La industria cultural (artistes i creadors, inclòs la publicitat, les tics i el 

turisme, però també les arts clàssiques) mou més diners que el sector primari i té un gran 

creixement, encara que molts creadors no valoren o saben traure profit econòmic a la seua 

creativitat. Però la cultura (com a estil de vida i expressió) va molt més enllà d'una font de 

diners, per ser la base d'un referent de felicitat i qualitat de vida i del procés/gestió per arribar-

hi. De fet la xarxa mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) defensa la cultura com el 

quart pilar de desenvolupament sostenible. 

No es tracta només de veure la potencialitat que té, per a la localitat, el turisme cultural, o els 

beneficis monetaris de les festes i festivitats o de les activitats artístiques, volem replegar 

experiències i bones pràctiques que mostren com la cultura genera cohesió (uneix col·lectius 

diferents), impulsa iniciatives en defensa/promoció del territori al que u s'identifica, genera 

una manera pròpia de solidaritat i satisfacció però també s'enriqueix amb les aportacions dels 

nouvinguts, i d'altres cultures amb les que convivim. 

Per tant volem que les IVJDL2013 recollisquen  les millors pràctiques participatives i culturals a 

nivell micro: dels Consells Econòmics, Socials i Ambientals, de les Agendes 21 locals, dels plans 

estratègics de gestió territorial en base a concertacions públiques, privades i/o socials, de la 

cooperació ciutadana en programes d'ocupació, emprendedurisme i desenvolupament local, 

dels pressupostos participatius, dels Grups d'Acció Local, de la promoció de l'associacionisme i 

la seua repercussió al desenvolupament local, del voluntariat cultural, dels Instituts d'estudis 

comarcals/locals, inclòs experiències d'arqueologia participativa, o la implicació dels comerços 

en la cultura local, aixina com qualsevol altra experiència vinculada amb la cultura, la 

participació i el desenvolupament. 

 

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE RESUMS D’ EXPERIÈNCIES 

Totes aquelles persones de l’àmbit professional i/o universitari que vulguen presentar 
experiències a aquest congrés hauran de atenir-se als següents terminis i requisits: 
 
1) Abans del 31 de maig hauran de presentar el títol de la comunicació que pretenen 
presentar i un resum de 5 a 10 línies on descriguen l’experiència duta a terme sobre 
desenvolupament local, lligada a la cultura de la participació o a tots dos fets. L’e-mail 
on han d’enviar el títol i el resum és: IVJDL2013@gmail.com  

2) Els treballs seran revisats per un comitè científic extern. Se’n valoraran la qualitat i 
l’originalitat de les experiències. Depenent del seu nombre, podria ser que no totes les 
comunicacions enviades i acceptades es pogueren presentar durant la jornada, però en 
cas de ser acceptades es publicaran a la publicació que es farà a l’efecte i que es 
lliurarà en la celebració. Abans del 15 de juny es farà saber als autors i autores si la 
comunicació ha estat acceptada i si, a més a més, s’haurà de presentar durant el 
congrés. 
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