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JORNADA
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OBJECTIUS

El Fòrum Vives pretén impulsar una reflexió col·laborativa a partir de la proposta de Carta d’Universitats i Cultura, entesa 
com un marc de referència comú i un horitzó ambiciós per definir, fer visible i enfortir la dimensió cultural de les universitats, i 
per facilitar la col·laboració entre les institucions que conformen la Xarxa Vives a partir de sis àmbits temàtics:  

1. Educació i formació cultural.
2. Recerca i divulgació del coneixement.
3. Creació i programació cultural.
4. Conservació i divulgació del patrimoni material i immaterial.
5. La universitat en l’ecosistema cultural local.
6. La dimensió digital de la cultura.

La tasca principal de les universitats és proporcionar educació superior d’alta qualitat i dur a terme investigacions científiques 
en els límits del coneixement, sobre les quals fonamentar el desenvolupament de societats més justes, sostenibles i amb majors 
cotes de benestar. 

Com a institució vinculada a la formació de persones i a la generació i divulgació del coneixement, la universitat és un agent 
eminentment cultural. Al llarg de la història, moltes universitats han estat el referent cultural dels seus territoris, i n’han esdevingut 
un motor de desenvolupament. Entesa en sentit profund, la dimensió cultural de la universitat va més enllà de l’oferta formativa 
o de la tasca investigadora, i hauria d’impregnar el conjunt de la institució, transcendint l’estructuració interna i incidint en tots 
els àmbits del coneixement. 

La base cultural comuna atorga al conjunt d’universitats de la Xarxa elements de cohesió en la definició de polítiques universitàries 
i, molt especialment, en la definició estratègica de la cultura a la universitat.

Des de fa temps, però intensificada darrerament arran de la crisi sanitària, social i econòmica, s’ha posat de manifest una 
inquietud pel que fa a la consideració dels aspectes culturals a les universitats. Aquesta preocupació deriva, entre d’altres, de 
l’absència d’un marc legal específic dins la universitat en relació amb l’àmbit cultural, el grau variable de desenvolupament de 
l’acció cultural de les universitats, i la manca de definició de les places professionals relacionades amb la gestió cultural, un 
fet que afecta de retruc la consolidació del treball en aquest àmbit. Així mateix, les transformacions pròpies de la cultura en la 
societat contemporània fan necessari reflexionar de manera permanent al voltant de les estratègies i les formes de gestió en 
aquest àmbit, i exigeixen també moments periòdics de revisió de les orientacions vigents.

D’aquest conjunt d’inquietud suscitades en els espais de reflexió interuniversitària del Grup de Treball de Gestió Cultural i de la 
Comissió de Cultura de la Xarxa Vives, en sorgeix l’impuls de proposar una Carta d’Universitats i Cultura.

El Fòrum Vives “La dimensió cultural de la universitat” s’emmarca en el programa commemoratiu del 30è aniversari de la creació 
de la Universitat Jaume I.



Universitat Abat Oliba CEU. Universitat d’Alacant. Universitat d’Andorra. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat de Barcelona. Universitat CEU Cardenal Herrera. 

Universitat de Girona. Universitat de les Illes Balears. Universitat Internacional de Catalunya. Universitat Jaume I. Universitat de Lleida. Universitat Miguel Hernández d’Elx. 

Universitat Oberta de Catalunya. Universitat de Perpinyà Via Domitia. Universitat Politècnica de Catalunya. Universitat Politècnica de València. Universitat Pompeu Fabra. 

Universitat Ramon Llull. Universitat Rovira i Virgili. Universitat de Sàsser. Universitat de València. Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya.

PROGRAMA
12 h BENVINGUDA

Eva Alcón Soler, vicepresidenta II de la Xarxa Vives d’Universitats i rectora de la Universitat Jaume I. 

12:10 h PRESENTACIÓ DE LA CARTA D’UNIVERSITATS I CULTURA DE LA XARXA VIVES D’UNIVERSITATS
Carmen Lázaro Guillamon, vicerectora de Cultura i Relacions Institucionals de la Universitat Jaume I.
Joan Josep Busqueta Riu, vicerector de Cultura i Extensió Universitària de la Universitat de Lleida.

12:40 h DEBAT

13:15 h CONCLUSIONS

Antonio Ariño Villarroya, catedràtic de Sociologia de la Universitat de València. 
Ignasi Casadesús i Olucha, secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats.
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AMB EL SUPORT DE

DIRECCIÓ ACADÈMICA

• Jordi Montaña, vicepresident I de la Xarxa Vives d’Universitats.
• Carmen Lázaro Guillamon, vicerectora de Cultura i Relacions Institucionals de la Universitat Jaume I.
• Antonio Ariño Villarroya, catedràtic de Sociologia de la Universitat de València.

PARTICIPACIÓ

La jornada s’adreça a:  

• Vicerectors i vicerectores de: Cultura i d’Extensió Universitària, Territori, Compromís Social, Relacions Institucionals i 
Política Lingüística.

• Direcció i personal tècnic dels serveis de cultura i extensió universitària.

El format és híbrid: presencial a la Sala de Juntes de Rectorat de l’UJI fins a completar aforament permés per condicions 
sanitàries i també es pot seguir telepresencialment a través d’aquest enllaç de Zoom. 

Per a participar cal formalitzar la inscripció a través d’aquest formulari abans de dimarts 18 de maig.

EN EL MARC DE

COMISSIÓ ORGANITZADORA

• Grup de Treball de Gestió Cultural de la Xarxa Vives d’Universitats.

https://www.google.es/maps/place/39%C2%B059'43.7%22N+0%C2%B004'06.1%22W/@39.9954824,-0.0689137,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d39.9954814!4d-0.0683665
https://zoom.us/j/94718391858?pwd=U2hVV1NheDMySW8wUWF0VG02VTFtQT09#success
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfixBZNM6I9Tk4S7DiYZM4dCWNz2AeKYCmgAEef7zoFC73beQ/viewform?gxids=7628

