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PRESENTACIÓ
El programa d’accions per a la professionalització del sector cultural i creatiu
és una iniciativa que s’emmarca en el projecte, ‘El talent cultural-creatiu com
a generador de desenvolupament local a la comarca de la Selva’ adscrit al
“Programa de projectes innovadors i experimentals”.
El projecte global incorporarà una segona fase d’incubació de projectes culturals que gaudiran d’un acompanyament tutelat fins a la seva realització
final.
Les accions articulen un programa adaptat a la realitat dels actors culturals
locals amb l’objectiu de contribuir a la professionalització de la seva activitat
i la creació de xarxes d’agents del territori.

DESCRIPCIÓ
Les accions de professionalització posaran a l’abast dels participants diferents eines i instruments per a la millora en el disseny, finançament i desenvolupament de projectes de l’àmbit cultural i creatiu.
La programació constarà de càpsules formatives, seminaris i tallers sobre
les principals qüestions relatives als projectes culturals i a la professionalització artística. També es duran a terme visites a espais, institucions i empreses culturals de la mà dels seus responsables.
Es comptarà amb professorat amb àmplia trajectòria acadèmica i amb professionals de la cultura partint d’experiències reals i projectes professionalitzadors, prioritzant aquells que provenen del territori o contextos propers. A
més, al llarg de tota la formació es fomentaran les connexions entre agents
culturals i d’altres sectors estratègics i iniciatives de referència en l’àmbit
provincial i/o català per fomentar dinàmiques de diàleg i creació de xarxa.
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CONTINGUTS DE LA
FORMACIÓ
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La programació es
distribueix en 6 accions
de professionalització. Tindrà una durada
màxima de 50 hores.
Les inscripcions poden
ser a tot el programa o
per mòduls individuals,
que estan estructurats
a partir dels següents
continguts:

L’ ABC del sector cultural (càpsules)
Càpsules formatives introductòries per aproximar-nos i identificar els elements
claus del nostre sector: principals aspectes del mapa cultural i creatiu, els
circuits i agents de la cultura i les dinàmiques de l’organització cultural a la
nostra societat.

El talent creatiu i el projecte cultural: disseny de projectes i marc
jurídic en l’àmbit de l’emprenedoria cultural i l’associacionisme
(seminari i tallers)

Informació clau sobre l’economia cultural creativa i l’associacionisme en
territoris locals. S’oferiran eines bàsiques per triar la forma jurídica i econòmica més adequada a cada iniciativa i per a la formulació i disseny de projectes
culturals.

El finançament dels projectes culturals: opcions de finançament
públic, privat i internacionalització de projectes culturals (seminari i tallers)
Panorama de les principals fonts de finançament públiques i privades. S’oferirà una visió general de les principals línies de subvencions per a projectes
culturals, una aproximació per a la recerca de finançament privat i estratègies
de mobilitat i internacionalització d’iniciatives culturals i creatives.

El talent creatiu en xarxa: cultura i dinamització territorial (seminari i tallers)
Recorregut per diferents possibilitats de dinamització de la vida cultural.
S’obrirà un espai de diàleg amb les administracions locals, els responsables
de projectes locals i associacions de professionals. Així mateix, s’oferiran
eines de creació de públics i dinamització d’equipaments culturals territorials.

Les noves connexions de la cultura: talent creatiu en diàleg amb
altres sectors estratègics (grup de discussió i intercanvi)
Sessió d’intercanvi entre responsables públics, responsables de projectes i
agents de diferents sectors (cultural, social, turístic, educatiu, entre altres) per
explorar potencialitats del treball conjunt com a via de noves oportunitats d’incidència en el territori, l’ocupació i la dinamització. Es mostraran exemples de
projectes culturals intersectorials i es fomentarà el diàleg entre els participants
per crear xarxes de col·laboració.

Visites

Es programaran visites a espais, institucions i empreses culturals de la mà
dels seus responsables. L’objectiu és conèixer de primera mà exemples
d’experiències culturals i disposar de contactes per establir connexions que
puguin ser d’utilitat per a iniciatives futures.
Santa Coloma de Farners, Girona
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DESTINATARIS
•

•
•
•

Agents sense formació en gestió cultural, emergents o interessats a
adquirir un vocabulari i tècniques més professionals en el marc de les
seves iniciatives creatives.
Artistes, empreses, gestors culturals o agents de l’àmbit cultural en
general en vies de professionalització.
Caps de projectes culturals i creatius consolidats interessats a augmentar les seves capacitats i xarxa de contactes.
Estudiants de formacions en gestió cultural, humanitats, disciplines
artístiques o similars.

CONDICIONS DE
LA PARTICIPACIÓ I
RECONEIXEMENT
Inscripcions

L’assistència a les activitats s’ha de fer amb inscripció prèvia. Totes les
activitats són gratuïtes. Màxim 25 places per càpsules formatives i taller.

Materials

Els assistents a les càpsules formatives (L’ABC del sector cultural) rebran a
l’inici material teòric relacionat amb la formació. Tots els assistents rebran
en acabar l’agenda de contactes dels professionals de les formacions i
tallers a què hagin assistit.

Reconeixement:
•

•

•

Certificat: Es lliurarà un certificat de participació del Consell Comarcal
de la Selva a tots els assistents inscrits. Per obtenir el certificat s’haurà
d’assistir a un 75% de les hores totals entre seminaris, tallers i càpsules
formatives (queden excloses d’aquest còmput obligatori les visites i la
sessió d’intercanvi).
Priorització de propostes: Tindran preferència les propostes d’agents
que hagin seguit la formació, en la selecció de beneficiaris del programa d’incubació de projectes (segona fase del projecte “Xarxa de dinamització del talent cultural creatiu” del Consell Comarcal que es posarà
en marxa a partir del mes de juliol).
Difusió i visibilització: Els agents inscrits que ja desenvolupin un
projecte o producte cultural concret es visualitzaran dins l’apartat de
professionals de la web Selva Cultura.
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CALENDARI
Divendres 6 abril a les 10 h:
Jornada de presentació i inscripcions de les accions formatives. Es comptarà amb la presència de les entitats organitzadores i la conferència d’un
expert en l’àmbit de la cultura i les polítiques locals.

Divendres 4 de maig de 10 a 13 h i de 15 a 18 h i dissabte
5 de maig de 10 a 14 h:
Acció 1 (càpsules formatives en format classe).

Divendres 18 de maig i 1 i 15 de juny de 10 a 13 h (seminaris) i de 15 a 19 h (tallers):
Accions 2, 3 i 4.

Divendres 29 de juny de 10 a 14 h:
Acció 5 (sessió d’ intercanvi)
Les visites es realitzaran preferiblement els dissabtes o divendres en funció
de la disponibilitat dels agents a visitar i dels participants a la formació.

INSCRIPCIÓ, CONTACTE I
LLOC DE REALITZACIÓ
Més informació a:

Lloc on s’impartiran les sessions:

Consell Comarcal de la Selva
Casa de la Paraula
Correu electrònic: arocasalva@selva.cat
Carrer del Prat, 16, 17430
Per realitzar la inscripció, has de comple- Santa Coloma de Farners, Girona
tar aquest formulari.

Organitza:

Col·labora:

Alisis

cultural
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Alisis

cultural

Consell Comarcal de la Selva
Passeig de Sant Salvador, 25
17410 Santa Coloma de Farners
www.selvacultura.cat
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