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Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) [2]
El passat divendres, 10 de març, va tenir lloc al Canòdrom – Parc de Recerca Creativa [3] la jornada «Quina
innovació en cultura volem?», organitzada per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). L’acte va ser el punt
de partida d’un procés que té per objectiu codissenyar el programa d’innovació de la ciutat que ha
d’impulsar l’Ajuntament, durant el 2017, amb la participació de la ciutadania.
Entenent la cultura com a hibridació de disciplines artístiques, científiques, tecnològiques i socials, la jornada, que
va comptar amb la presentació d’Òscar Abril Ascaso i una comunicació d’Artur Serra sobre els espais de l’art en
aquesta etapa de cocreació, es va estructurar en sis àmbits temàtics (patrimoni digital obert, disseny cultural,
art i tecnologia, comunitats i participació, ciència i societat, i arquitectura i urbanisme), en què dos representants
de cadascun d’ells van exposar les seves idees ?i en alguns casos, projectes? relacionades amb la
innovació, que van donar pas a torns de debat amb els assistents.
Entre les intervencions que destaquem figuren la de Jaron Rowan [4], que va parlar de la conciliació de
disciplines (econòmica, política, artística...) a l’hora d’elaborar polítiques culturals, l’abandonament de les grans
narratives culturals i el replantejament de tot el sistema econòmic i les estructures de poder a través del procomú;
Irene Lapuente, que va oferir la seva visió sobre l’ecosistema científic i la seva relació amb la cultura com a
substrat de la societat; José Luis Vicente, que va defensar una cultura crítica de la innovació i la construcció
d’espais i nodes de reflexió, també internacionals; i Ethel Baraona, que va exposar cap a on hauria de dirigir-se la
planificació urbana per aprofitar i reconduir la participació ciutadana, mitjançant indicadors emocionals i
d’eficiència energètica.
Pròximament es publicarà un informe amb els resultats del procés participatiu engegat amb aquesta jornada.
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