
Xarxa de Municipis per la cultura 



El programa Enclau_UJI forma part 
de les aliances estratègiques incloses 

en el model cultural de l’UJI que 
estem establint entre la Universitat i 

els municipis més dinàmics del món 
rural.



Enclau-UJI naix per a reforçar el vincle de 
l’UJI amb el nostre territori i, a més a 

més, reafirma el compromís de seguir 
treballant activament pel desenvolupament 

sociocultural de les nostres comarques.



Almedíjar

La cultura de la participació

● Aquest conveni inclou l’Ajuntament d’Almedíjar, Almedíjar Vive i 
la Universitat Jaume I i pretén consolidar un espai de trobada per al 
desenvolupament de projectes relacionats amb la participació en els 
àmbits de l’educació, la sociocultura, el patrimoni o el 
despoblament.

Objectiu: buscar alternatives socioculturals basades en la 
participació per a revertir la despoblació.



Altura

Patrimonis i persones

● Aquest conveni es planteja com a un espai de trobada de la 
ciutadania amb els seus patrimonis com a punt de partida per al 
desenvolupament de processos destinats a connectar-los i 
reflexionar sobre el seu present i futur. 

De manera especial, aquest projecte compta amb el suport de  
l’Asociación Cultural Cartuja de Valldecrist i de l’Asociación de 
Amigos del Patrimonio Cultural y Natural Alturano, El Cantal.

Objectiu: Aproximar a la ciutadania al patrimoni, mitjançant la 
socialització del patrimoni i l’educació patrimonial.



Ares del 
Maestrat

Ares Cultura

● Aquest conveni es centra en tres projectes principals: la “Fira del 
Llibre d’Ares” organitzada per l’associació Els 4 Denes com a espai 
de trobada de territoris, els premis literaris organitzats de manera 
paral·lela a la Fira del Llibre i el projecte de recuperació de la 
memòria històrica mitjançant un Arxiu Virtual.

Objectiu: Recolzar els projectes culturals de la població i iniciar 
accions basades en la participació ciutadana.



Benassal

Dinamització turística 
participativa de Benassal

● Aquest conveni planteja el desenvolupament i acompanyament 
tècnic d’un projecte d’estudi i dinamització turística sobre la base 
de la implicació participativa del veïnat i del sector empresarial 
local.

Objectiu: Desenvolupar accions basades en la participació dels 
veïns i veïnes de Benassal.



Benlloc

Jornades d’Afirmació de la 
Nova Ruralitat, Vives 21 
Ràdio Benlloc i ERESS, 
projecte experimental.

Aquest conveni se centra en tres projectes: les Jornades d’Afirmació 
de la Nova Ruralitat, Vives 21 Ràdio Benlloc i el projecte ERESS.
● Les Jornades d’Afirmació de la Nova Ruralitat són punt de trobada 

anual del Fòrum de la Nova Ruralitat.
● El projecte de ràdio local en xarxa comarcal Vives 21 Ràdio 

Benlloc té com objectiu dotar d’un instrument de comunicació 
social al veïnat del municipi i connectar-lo amb la resta de persones 
dels municipis del país.

● ERESS, projecte experimental EMPACE/2019/14/12 pretén la 
creació d’un Centre d’Emprenedoria Social i Sostenible, des de la 
innovació socioeconòmica.

Objectius: Reivindicar una nova mirada de la ruralitat, connectar 
a les persones i aportar noves perspectives i eines per a resoldre 
problemes presents al territori



Cirat

Salvem el nostre Museu

● Aquest conveni inclou l’Asociación Cultural Las Salinas de Cirat i 
l’Ajuntament de Cirat.
Se centra de manera especial en tres conjunts patrimonials de Cirat: 
les col·leccions museogràfiques de Cirat, el Horno Moruno i la 
futura casa museu coneguda com “La Casa del Cura / Casa Abadía 

Objectiu: Desenvolupar el projecte de socialització del patrimoni 
de Cirat, aproximant a la ciutadania al seu patrimoni cultural.



La Mata

Espai Cultural Comunitari

● Aquest conveni pretén desenvolupar un espai de trobada, reflexió, 
acolliment i intercanvi de sabers entre els veïns i veïnes de la Mata.

Objectiu: Crear diferents processos participatius i definir un 
espai que pretén que les persones de diferents generacions, països i 
edats puguen sentir-se identificades.



L’Alcora

La dimensió territorial de la 
Reial Fàbrica del Comte 
d’Aranda de l’Alcora

● Aquest conveni es planteja amb l’objectiu de incidir en la 
importància de la socialització del seu patrimoni i la seua dimensió 
territorial amb poblacions històricament relacionades amb la Reial 
Fàbrica com ara Figueroles, Llucena, Costur, les Useres i Xodos. 
Aquest conveni planteja la col·laboració especial amb el Museu de 
Ceràmica de l’Alcora, clau com a espai des del qual es poden 
canalitzar accions basades en l’educació patrimonial i la 
interpretació del patrimoni.

Objectiu: Implicar a la ciutadania i amb el patrimoni de la 
Reial Fàbrica.



Sot de Ferrer

La socialització del  
patrimoni cultural de Sot 
de Ferrer

● Amb aquest conveni es pretén posar en valor el patrimoni cultural i 
natural del municipi, amb la implicació de la ciutadania en el procés 
i des del principi. 

Objectiu: Connectar les diferents associacions locals al voltant 
del patrimoni, establint sinergies amb altres poblacions de la comarca 
de l’Alt Palància.



Teresa

Teresa, els nostres 
patrimonis 

● Conveni per a l’activació de la ciutadania perquè conega i valore el 
seu patrimoni cultural i natural i les iniciatives patrimonials i 
culturals que sorgisquen, així com els projectes relacionats amb les 
arts i la cultura.

Objectiu: activar la ciutadania, conèixer i conservar el 
patrimoni, desenvolupar activitats patrimonials i crear espais de 
treball.



Vilafranca 

Festival Xilòfag 

Ràdio Lluís Vives

● Aquest conveni se centra en el projecte del Festival Xilòfag de 
dinamització ciutadana des de la Biblioteca Matilde Escuder de 
Vilafranca amb les persones que participen en els clubs de lectura i 
en el projecte Ràdio Lluís Vives com a xarxa de ràdios locals a les 
comarques de parla valenciana. 

Objectiu: definir un espai nou amb continguts creatius, 
formatius i interactius i un servei de coordinació i ajuda en la 
població davant emergències eventuals.



Vilanova 
d’Alcolea

FAVA365

● El FAVA365 és un procés participatiu i d’aprenentatge al voltant 
del món de les arts. És un festival d’art multidisciplinari que naix de 
la participació ciutadana i amb la voluntat d´implicar a tota en el 
procés. 

Objectiu: Donar suport a aquest projecte i participar en el procés de 
connexió de la ciutadania, generant vincles d’apropiació i pertinença 
entre el festival i els veïns i veïnes.



Villores

Patrimoni i cinema rural

● Aquest conveni es planteja al voltant de dos projectes principals: la 
posada en marxa d’un nou espai sociocultural local al voltant del 
patrimoni, els oficis i les tradicions i el suport a la Mostra de 
Cinema Rural «Al nostre ritme”..

Objectiu: promoure l’estima pel cinema i pel món rural i   
apropar realitats del món rural d’altres llocs i territoris.



Sant Mateu
Forcall
Vilanova d’Alcolea
Viver
Vilafranca

AVAN

● Tracta d’una xarxa de centres rurals d’investigació contemporània 
per a l’anàlisi i reflexió crítica dels vells mecanismes i models  
socials de producció simbòlica.

Objectiu: Plantejar noves formes de gestió en matèria de cultura 
atès que aquestes es pensen i es dissenyen des del món urbà.




