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Art, educació i territori serien una bona 
tríada per introduir el centre ACVic d’Arts 
Contemporànies. Un espai que funciona a 
partir de la relació entre diferents línies d’ac-
ció que s’aglutinen incidint en els conceptes, 
projecte i  procés, com a part intrínseca de 
la seva pròpia acció. L’objectiu del centre, 
amb una fi nalitat concreta des que Ramon 
Parramon és el seu director, és qüestionar 
algunes de les metodologies i estratègies que 
sovint no es relacionen amb la creació a partir 
de les pràctiques artístiques contemporàni-
es. ACVic s’ha erigit en un dels centres més 
importants d’art contemporani dels darrers 
anys, amb una activitat, cal dir-ho, propera a 
l’activisme que va més enllà de les fronteres 
del propi espai físic del centre: refl exionar 
sobre algunes de les directrius sobre les quals 
es fonamenta la mostra Catalitzadors, comis-
sariada per Parramon a l’Arts Santa Mònica, 
ens acosta als diferents graus d’interacció 
sobre els quals es fonamenta la seva tasca. 
Catalitzadors pot entendre’s com el tercer pas 
del projecte Accions reversibles. El primer va 
ser un seminari sobre art, educació i territori  
al mateix ACVic; el segon, un projecte del 
col·lectiu Platoniq pensat i realitzat amb l’ob-
jectiu de generar polítiques de reaprofi tament 
de continguts i coneixements, i el tercer, com 
ja hem anunciat, l’exposició que al seu torn 
exemplifi ca de quina manera es desenvolupen 
processos, reaccions i, de vegades, solucions, 
quan s’actua en un context concret amb meto-
dologies interdisciplinàries. 
Parlar de la mostra no és només l’excusa, és 
l’exemple que permet abordar una manera 
de fer, una línia d’investigació que destil·la 
pensament crític i acció artística com a nucli. 
Totes les obres de l’exposició partien d’allò 
local com a productor de nous contextos a tra-
vés de les pràctiques artístiques, se situaven 
en un context concret i actuaven, bé durant el 
procés, bé acompanyant la refl exió col·lectiva 
o testimoniant la situació política i social de 
l’indret des de l’apropament real. 
És precisament el saber relacionar-se amb 
contextos concrets des de l’apropament allò 
que determina l’acció que es duu a terme des 
de l’ACVic d’Arts Contemporànies, el centre 
se situa amb una línia d’acció centrada en la 
relació entre l’activitat educativa, el territori 
i la interacció social. Entenent l’art encreuat 
amb l’educació han aconseguit espais de 
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producció que s’obren a l’experimentació. La 
pràctica artística incideix, interactua i trans-
forma l’espai social i des d’aquest planteja-
ment genera un àmbit de confl uència entre la 
producció artística i l’acció educativa.
El centre ha sabut comprometre’s amb el seu 
entorn immediat sense deixar de treballar 
amb el context nacional i internacional. A 
partir de la difusió de la seva pròpia activitat 
però sense deixar d’acollir i interactuar amb 
altres agents culturals externs, i també amb 
artistes d’arreu i professionals de diferents 
sectors, sempre amb l’objectiu de generar 
nous contextos, obrir debats prolífi cs des d’un 
diàleg que incideix en la mateixa pràctica 
artística i en el global de les pràctiques que hi 
participen. Aquesta naturalesa col·laborativa 
ha incentivat que, des de la mirada artística, 
la pedagogia ocupés un espai imprescindible, 
i esdevingués el valor complementari de la 
pràctica que han realitzat; ensenyar i mostrar 
el procés per acostar-lo a la ciutadania, única 
manera d’evitar caure en la constant crítica 
amb la qual es renega de l’art pel seu suposat 
hermetisme. Aquest obrir-se a la societat li ha 
permès incidir de manera directa en aspectes 
socials creant i generant noves línies d’acció a 
partir dels nous escenaris generats. 
La interrelació d’art, pedagogia i societat 
esdevé, potser, un dels pocs esglaons en els 
quals situar la tan buscada equació art=vida. 
Quan l’objectiu de l’art és formar part de la 
vida, de la societat, dels múltiples contextos 
en què es generen les societats contempo-
rànies, necessàriament ha de passar per la 
integració total de les pràctiques artístiques 
dins la societat mitjançant una refl exió sobre 
la pràctica pedagògica.
Les activitats de l’ACVic s’apleguen en quatre 
grans blocs o programes: a) programa d’expo-
sicions,  b) programes educatius (dividits en 
dues línies d’acció, formació oberta i interfe-
rències pedagògiques, c) programes Lab (més 
proper a una xarxa heterogènia de perspecti-
ves i objectius que es divideix en els apartats 
in situ i viver de projectes) i d) programes 
doc (destinats a la creació d’un arxiu en què 
s’aplega tota la documentació que generen i 
que es divideix en tres apartats: arxiu d’acti-
vitats, publicacions i videodocuments). 
Les quatre línies o programes s’interrela-
cionen, uns complementen els altres de la 
mateixa manera que ho fan els estàndards 

que nodreixen la investigació de les pràc-
tiques que realitzen. La simbiosi de les 
diferents tangents produeix dinàmiques que 
incideixen directament en aspectes generals 
de les polítiques culturals i enforteix la tesi 
que dóna força al seu projecte. Si la pedago-
gia consisteix en la producció d’experiències, 
coneixements i valors, i aquests recursos es 
vehiculen a través de la producció artística 
i es posen en relació amb vivències sorgides 
des del context, la producció de coneixements, 
valors i experiències poden generar polítiques 
culturals i aprenentatges basats en processos 
col·lectius.
L’art ha de refl ectir els confl ictes quotidians 
que convergeixen en l’espai social. L’activitat 
que desplega el Centre incideix a través de la 
refl exió, la mediació i la crítica en elements 
controvertits de la realitat social. ACVic s’ha 
constituït com a plataforma d’acció cultural 
en què el risc esdevé sinònim d’innovació, 
recerca i experimentació. Elements bàsics per 
potenciar la producció de projectes, desplegar 
activitats educatives i difondre’n els resultats 
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amb eines que facin possible la seva visibili-
tat de la manera més adequada. De fet es pro-
posa un programa de manera que la gent, des 
de diferents registres, pugui participar-hi de 
manera activa. El Centre és capaç d’inserir-
se en el context facilitant que en algunes de 
les seves activitats es refl ecteixin aspectes de 
la realitat ciutadana, comarcal i territorial. 
D’altra banda, és important remarcar que el 
programa incorpora el vessant de recerca en 
el sentit d’incentivar projectes que desenvo-
luparan metodologies basades en hipòtesis de 
treball i la possibilitat de porta-les a terme en 
un àmbit més experimental. Els ingredients 
que es combinen per tal de construir aquest 
espai de recerca són, i cito paraules del seu 
director: “L’art amb totes les seves extensions 
i externalitzacions contemporànies, pedago-
gia des d’aquesta mirada confl uent amb l’art, 
en tant que cerca incidir en el context social i 
cultural dels individus i territori com a cruïlla 
de fl uxos, com a espai de confl uència i experi-
ència social.”
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