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FÒRUM DE CULTURA DEL PRIORAT 

 

 

El Priorat viu un moment ple de reptes que afecten tots els àmbits de la vida de les persones i 

els col·lectius que el formen. 

Un present amb potencialitats i amenaces que han de configurar el futur d’aquest territori 

que, des de fa anys, malda per decidir un model que potenciï els valors de la seua manera de 

ser i que, a la vegada, es mostra obert a propostes innovadores que siguin respectuoses amb 

aquests valors.   

En la dinàmica comarcal general que es mou al voltant del desplegament del Sistema de 

Gestió del “paisatge cultural agrícola” s’han creat de moment el fòrum d’ensenyament, el 

fòrum de turisme i el fòrum agrari, per articular la participació activa dels agents dels 

diferents sectors, les persones i les entitats, en la tasca de definir un model de territori i les 

polítiques que el facin possible, a partir de les actuacions i els compromisos adquirits i en 

constant procés de formulació. 

En el món de la cultura, al Priorat, assistim a l’eclosió i consolidació d’una bona diversitat de 

propostes, entitats i iniciatives que en el moment actual dibuixen una bona dosi de vitalitat i 

de potencialitat que, alhora, genera unes demandes i unes necessitats compartides. Davant 

d’aquesta realitat, que volem engrescadora sense amagar les dificultats que també comporta.  
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MANIFESTEM la voluntat de configurar en aquest àmbit de la CULTURA, entesa com un motor 

de transformació social, un espai de trobada que  propiciï i promogui un intercanvi i un debat 

que ens permeti avançar en la definició del nostre model del fet cultural, adaptat a la nostra 

realitat, als seus valors i oberta a propostes innovadores i arriscades.  

Per tot això, es constitueix el FÒRUM CULTURA del Priorat. 

El FÒRUM CULTURA, vol ser l’espai de trobada, de debat i de posada en comú de la visió de la 

cultura en relació al territori on es genera, es produeix i s’identifica, i un instrument de 

coordinació, intercanvi i col·laboració entre totes les persones i entitats que treballen en 

aquest sector. 

Un espai que permeti avançar en eixos compartits, tant funcionals com de contingut, i amb uns 

reptes assumits pel seus integrants. 

1. Funcionals:  

 Coneixement: qui som, què fem, etc.  

 Coordinació: programacions, calendaris i tipologies d’actuacions 

 Col·laboració: intercanvis, complementació, projectes conjunts, etc. 

  

2. Continguts 

 La cultura al Priorat. Com la fem? Com l’entenem? Com la volem? 

 La cultura del Priorat. Patrimoni material i immaterial, tradició i innovació, 

coneixement, difusió...  

 La cultura del Priorat al món i del món al Priorat... 

3. Reptes  

 Promoure la col·laboració interentitats. 

 Fomentar l’obertura cap a la innovació i la creativitat. 

 Incentivar tant la producció autòctona com els intercanvis diversificats. 

 Valorar la trajectòria prèvia, i afavorir i ajudar a la continuïtat futura. 

 Avançar cap a una visió global de la comarca que sigui compatible amb les 

propostes locals que l’enriqueixen. 

 Promoure la interdisciplinarietat.  

 Establir ponts amb els altres agents actius de la comarca, de tots els sectors. 

Vincular-nos amb els altres fòrums a fi i efecte d’establir-hi col·laboracions 

d’anada i tornada. 

 

 

25 de maig de 2019 a Escaladei 


