
 

 

 
SEMINARI GARBELL 
 
ACTA DE LA REUNIÓ 
 
Dia: 3 de desembre de 2010 
Lloc: seminari del Departament de Filologia (Facultat de Ciències Humanes i 
Socials de la Universitat Jaume I) 
Hora d’inici: 11.20 hores 
Persones assistents: Albert López, Manuel Puig, Joan A. Traver, Paco Marco i 
Eugeni Trilles, Tomàs Segarra, Anabel Ejarque, Anna Garcia, Raquel Muñoz, 
Juan Manuel Vera. 
Coordinadora: Raquel Muñoz  
 
Seguint amb l’ordre del dia establert per a la reunió, es tracten els següents 
punts: 
 
1. Previs: es presenta al nou membre del seminari Anna Garcia, 

treballadora social de la Mancomunitat Els Ports, que substitueix Sandra 

Onofre. 

Exposició d’objectius de la reunió. 

 

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior: Raquel 

comenta l’acta i s’aprova. 

 

3. Eina Alfresco 

Les persones assistents al curs manifesten que serà necessària més formació 

per tal d’utilitzar aquesta eina. Tomás diu que Alfresco està evolucionant i que 

en un futur serà més intuïtiva, ja que ara és necessari donar moltes 

instruccions. Consideren que serà útil i de fet l’acta d’aquesta reunió ja s’hi pot 

penjar.  

S’ha de demanar permís per a obrir una carpeta i Joan proposa que hi haja  

 

un responsable de la distribució. Aquesta seria de la següent manera: 



  
 SEMINARI 
 
 
 
 

 
 PROJECTES 
 

 
 SASC 
 

4. Accions formatives 

El bloc: aquesta és una 

fòrums. Es crearà en la plataforma WordPress. Es decideix definir un grup de 

treball que dissenyarà un esborrany i el presentarà al grup en proper

reunions. El grup de treball

  

Es proposa realitzar un perfil en la plataforma Facebook.

 Informació

 Sant Mateu

 

: aquesta és una eina intuïtiva i fàcil d’utilitzar, a més a més

Es crearà en la plataforma WordPress. Es decideix definir un grup de 

dissenyarà un esborrany i el presentarà al grup en proper

reunions. El grup de treball estarà format per Tomàs, Anabel i Eugeni.

Es proposa realitzar un perfil en la plataforma Facebook. 

Informació             Formació                    Intercanvi             

Sant Mateu                la Serra d’en Galceran        Vilanova d

 

utilitzar, a més a més. permet 

Es crearà en la plataforma WordPress. Es decideix definir un grup de 

dissenyarà un esborrany i el presentarà al grup en properes 

estarà format per Tomàs, Anabel i Eugeni. 

             Reunions          Fons documemtal 

Vilanova d’Alcolea  



 

 

Es crearà un perfil en Issu (portal per a compartir documents en PDF, word, 

imatges, etc.). 

Al bloc hi haurà un calendari, per tal d’unificar les accions iniciades, així com un 

bloc Slide, per a compartir fotografies. 

Una vegada es presenta la proposta de bloc, aquesta es perfilarà entre tots els 

membres i es realitzarà una sessió formativa. 

 

Es proposa realitzar un taller formatiu, sobre la producció de diferents tipus de 

texts com ara articles, notes de premsa, comunicacions,... 

S’acorda que per a febrer, es perfilarà el formador que impartirà l’acció així com 

les dates de la mateixa. Com a formador surt el nom de Rafael Miralles, i 

l’encarregat de concretar amb ell serà Joan Traver.  

L’acció formativa es planteja, a priori, per al 2n o 3r trimestre del 2011, i 

l’estructura prevista és inicialment realitzar un petit taller introductori (10 

hores), per a després continuar amb reunions pràctiques periòdiques. Aquestes 

se centraran a “pelar” documents i texts propis ja realitzats. 

Joan Traver aporta una nova eina, que podria ser interessar incorporar al 

treball del seminari. Es tracta de PortFolio, a partir de la plataforma MANGALA. 

De la mateixa forma, es demanda formació per alguns membres del seminari 

en màrqueting cultural; cartells, eslògans, suports atractius, etc. 

 

5. Proposta de la possibilitat de noves incorporacions 

Albert explica que estem en un punt d’inflexió, el procés ha segut de la següent 

forma: 1. Estava format per AODL i membres del Departament de Pedagogia 

com a tutors i tutores. 2. Tots els membres del seminari tenen el mateix paper i 

no hi ha tutors ni tutores. 3. Avui s’ha de decidir cap on volem anar i com fer-

ho.  

Es ratifica la proposta de realitzar un Itinerari d’Introducció, per a les possibles 



 

 

noves incorporacions. Aquest estaria format per: les actes de les reunions, 

l’article de Mariola i el document definitori del seminari. Quan estiga finalitzat el 

treball d’investigació d’Elena, s’aportarà. 

Es puntualitza que queda pendent polir el document definitori, les persones 

encarregades són Raquel i els membres representatius del seminari, s’utilitzarà 

el mandala. També queda pendent definir el decàleg. 

Albert proposa que en cada reunió es comente una lectura o llibre per a 

enriquir-nos tots.  

 
6. Jornades de participació de Vilanova d’Alcolea 

Eugeni ens conta com van discórrer els actes que conformaven el programa.  

Ens explica que a aquesta tercera edició de les jornades se li va donar un 

enfocament extern, per això van portar ponents externs,  que va estar dirigida 

principalment a públic extern, tot i que l’assistència a les mateixes va ser 

majoritàriament local. La temàtica de les jornades girava entorn a la cultura 

participativa. 

En la sessió de presentació va contar amb Miguel Ángel Martín, gestor cultural i 

tutor dels projectes Agenda 21 de la Cultura, que coordina l’UJI; amb una 

intervenció sobre la cultura i el desenvolupament local. 

Per a la sessió del dissabte es va invitar com a ponents a les dues persones 

coordinadores de dos projectes d’Agenda 21 de la Cultura de la província de 

Castelló; Tomàs Segarra, com a coordinador del projecte de Sant Mateu i 

Belinda Edo com a coordinadora del projecte de la Serra d’en Galceran. 

A banda també va participar Arisbel Meyva, investigador cubà que ens va 

mostrar la realitat rural que ha existit i existeix a Cuba. 

Es va utilitzar les Jornades de Vilanova per a donar resposta a una de les 

exigències del seminari, el fet de fer-nos visibles de portes cap a fora. Així vam 

comptar amb la intervenció de Joan Traver i Víctor Escoín que ens van 



 

 

presentar el seminari, els seus inicis, la seua evolució i les perspectives de 

futur. A banda, també va intervenir Paco que ens va explicar els projectes de 

col�laboració que té la Universitat Jaume I amb altres universitats, com per 

exemple, la de Mèxic D.F. 

Per a clausurar les jornades, es va organitzar un taula redona, que girava 

entorn a la pregunta: si la participació és la resposta, quina és la pregunta? 

En aquest apartat, es va comptar amb la participació de tots els ponents de la 

jornada del dissabte, així com de les persones presents com a públic, la majoria 

membres del Fòrum de Participació de Vilanova d’Alcolea. 

Van mostrar l’estat actual del projecte de Vilanova, definit com un punt 

d’inflexió. Cal incidir en el procés de sensibilització, com participem? 

S’apunta, en aquest punt, que per al Seminari seria interessant comptar amb 

l’experiència en processos de participació ciutadana locals de les Coves de 

Vinromà. 

 

7. El mandala 

Es van presentar els “mandales” de les persones participants en el seminari i 

van quedar en recollir-lo en un únic document. D’això s’encarregaran Raquel i 

Albert. 

 

8. Nom del seminari 

Es van valorar les propostes respecte al nom del seminari i es va decidir el nom 

de GARBELL.  

Joan proposa un canvi d’eslògan a seminari permanent d’aprenentatge en 

participació comunicativa. 

  

9. Projecte Mèxic 

Joan informa sobre el programa de col�laboració Espanya - Mèxic. 



 

 

El projecte naix per un contacte de Marisa (professora de l’UJI) a Mèxic en el 

context de la intervenció socioeducativa. Marisa viatja a Mèxic convidada per 

professorat d’allí, amb la finalitat d’elaborar un projecte d’animació 

sociocultural. Per part de l’alumnat hi ha gran interès per conformar i delimitar 

el perfil d’animador sociocultural, ja que no existeix fins al moment. 

Més tard el professorat de Mèxic va vindre a Espanya, on va mostrar un gran 

interès per empoderar el seu perfil d’animador o animadora sociocultural i posar 

en marxa el màster interuniversitari que uniria les dues universitats i 

empoderaria les seues pròpies carreres professionals. 

Els professorat de Mèxic mostra un especial interès en l’Agenda 21 de la Cultura 

i en el seu treball cooperatiu, amb estructures fortes que mantinguen estables 

per se els atacs contra l’estructura. Les expectatives del projecte són 

d’intercanvi i de crear grup. 

Les expectatives del professorat mexicà són poder observar un marc teòric 

diferent, compartir experiències, saber com es treballa en altres llocs, la 

motivació per progressar i l’empoderament que suposa per a ells la relació 

universitària amb l’UJI. 

Per la nostra part seria interessant una visió externa del nostre treball, conèixer 

com es treballa en altres llocs perquè pot ser molt interessant i enriquidor. El 

treball que es realitzarà a Mèxic s’utilitzarà ací, i es traslladarà totes les coses 

apreses als nostres municipis. 

Els objectius a medi i llarg termini són la realització d’un congrés, a dos anys 

vista, per a valorar la temàtica, metodologia i temporalitat del mateix, que ens 

permeta aprendre dels nostres errors i reforçar o limitar àrees de treball. 

L’objectiu es poder ofertar el màster 4 anys vista, coincidint amb la sortida dels 

primers graduats i graduades en el Grau en Mestre o Mestra. 

 

 



 

 

10. Valoració del seminari. Qui programa la propera reunió? 

Els fulls de valoració del seminari s’adjunten a l’acta.  

La pròxima reunió la convocarà Xavi i Belinda. 

 

12. Acords i tasques pendents 

- Crear document resum amb la informació dels mandales  Raquel i Albert 

- Convidar a les persones representants de les Coves a la 

propera reunió del seminari 

 

- Revisar el document de presentació del seminari Raquel, Joan, 

Eugeni i Tomàs 

- Completar els documents de l’itinerari introductori per a 

nouvinguts i nouvingudes 

Tots i totes  

- Organitzar curs sobre tècniques d’escriptura Joan 

- Convocar un segon curs sobre Alfresco Albert i Emili 

- Crear el bloc del seminari Tomàs, Eugeni, 

Anabel, Andrea i 

Lidón 

- Convocar una reunió de Nadal del seminari al Pou de Beca Albert 

 

 

  

   


