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El talent creatiu en xarxa: cultura i dinamització territorial  
(seminari i tallers) 15 de juny de 2018
10 - 13 h Seminari: L’acció de les principals associacions de professionals de l’art i la cultura a Catalunya com a 
dinamitzadores del sector cultural i presentació de projectes territorials de referència.
13 - 14 h Cocktail Network:  Espai de relació i intercanvi informal entre els assistents, els representants de les 
associacions i representants de projectes culturals i artístics presents. 
15 - 19 h Tallers: Eines de dinamització territorial a partir de la comunicació i la generació de públics.
Lloc: Teatre de la Cellera de Ter

Alfons Martinell
Moderador

Professor emèrit de la Universitat de Girona especial-
ista en gestió i polítiques culturals. Va ser Director de la 
Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació, 
President de la Fundació Interarts i Director General 
de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Anna Domínguez 

Ponent 
Associació de professionals de la gestió 
cultural de Catalunya

Gerent de l’Associació de Professionals de la Gestió 
Cultural de Catalunya.

Abigail Ballester 

Ponent
Associació de Professionals del teatre per 
tots els públics de Catalunya
 
Gerent de la TTP, Associació Professional de Teatre per 
a Tots els Públics des de l’any 2008. La TTP és una 
entitat sense afany de lucre que aglutina actualment 45 
companyies professionals catalanes que es dediquen a 
les arts escèniques per a infants i joves (teatre, dansa, 
circ, titelles, música, arts de carrer, instal·lacions...). 
Junts treballen per la dignificació, millora i visibilitat del 
sector.
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César Compte

Ponent  
Associació de companyies 
professionals de dansa de 
Catalunya 
 
Gerent a la l’Associació de Profession-
als de la Dansa de Catalunya el  2012, 
entitats que treballa per reforçar el teixit 
professional de la dansa a Catalunya. 
És Màster en Gestió d’Institucions 
i Empreses Culturals, Llicenciat en 
Humanitats i en Ciències de la Comu-
nicació. 

Alfred Fort  

Ponent
Associació de professionals del circ de 
Catalunya

Gerent de l’Associació de Professionals de Circ de 
Catalunya creador i coordinador de la Fira de Circ 
Trapezi. Ha estat administrador general del Teatre Na-
cional de Catalunya, gerent de CRAC S.L. (Circ Cric 
i la Cia Tortell Poltrona), fundador i coordinador de la 
Xarxa de Teatres Públics de Catalunya, membre del 
Consejo Nacional de Circo (2001-2007), de la junta 
directiva de Pallassos sense fronteres (2011-2013) i 
col·laborador al Postgrau de Gestió Cultural de la UB.

Rosa Andreu  

Ponent
Associació d’Actors i 
Directors de Catalunya

Actriu, actual Secretària General 
de l’Associació d’Actors i Direc-
tors Professionals de Catalunya.
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Josep Reig 

Ponent  
Associació Professional de 
Músics de Catalunya - Musicat
 
És músic professional, fundador i com-
ponent del conjunt Boogie-Woogie des 
del 1990. L’any  1982 entra a formar 
part del Sindicat Professional de Músics 
Espanyols i el 1999 és escollit vocal del 
Comitè Provincial. És soci de MUSICAT 
des de la seva fundació l’any 1995. El 
2001 és anomenat vocal de la Junta 
Directiva i des de l’any 2006 ostenta el 
càrrec de president.
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Mònica Campdepadrós 

Ponent
Plataforma Assembleària d’Artistes 
de Catalunya

Artista Visual i Plàstica, amb diversos pro-
jectes expositius, multidisciplinars i de comis-
sariat durant l’any 2018. Membre de la Junta 
de la Plataforma d’Artistes de Catalunya dins 
la comissió de Relacions amb el Territori per la 
província de Girona. Paral·lelament, és dis-
senyadora gràfica en el seu estudi ‘Magnètic 
Studi’

David Grau   

Ponent
Companyies 
d’Arts Escèniques 
Professionals de 
Girona - CAEP

Gerent de Teatre de Guerrilla 
i responsable de la produc-
ció executiva de tots els seus 
espectacles des del 2008.
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Pep Montes 

Ponent  
Associació Catalana d’Empreses 
del Lleure, l’Educació i la Cultura 
- ACEIEC
 
Gerent de l’Associació Catalana 
d’Empreses del Lleure, l’Educació i la 
Cultura. Consultor independent en pro-
jectes culturals, públic o privats, de polí-
tiques de joventut, i en comunicació. Co-
ordina la Plataforma de Bones Pràctiques 
en Joventut i col·labora en el disseny de 
l’Estratègia Valenciana de Joventut per 
l’Institut Valencià de la Joventut. 

Xavi Carbonell  

Ponent
Xarxa de Festivals de Música de 
Catalunya - XÀFEC

President de XÀFEC. Soci fundador de 
l’empresa de producció d’espectacles i man-
agement Sitback Produccions SL . Actual-
ment, desenvolupa el Festival Internacional 
de Vilanova i la Geltrú VIDA, reconegut a nivell 
nacional i estatal, que acull anualment a més 
de 30.000 persones. Ha estat secretari de 
l’associació La Medusa que, durant deu edi-
cions, va portar a terme el festival Faraday a la 
capital de Garraf.
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Marc Auladell   

Ponent
FADE_ Mostra d’art digital

Comunicació a l’Associació Cultural Elèctric. Fotògraf 
de producte i dissenyador web. Interessat en creativi-
tat, interactivitat i nous llenguatges expressius.

Olga Sureda 

Ponent
Néctar – Espai de residència Co-working 
& Co-living d’artistes situat en un entorn 
rural

Gestora cultural i comissària independent. Co-funda-
dora de Néctar, organització cultural sense ànim de 
lucre ubicada al Parc Natural Les Guilleries (Osona), i 
coordinadora del seminari de formació On Mediation_
Teoria i Pràctiques Curatorials en l’Art Global, del grup 
d’investigació Art Globalització Interculturalitat (AGI), de 
la Universitat de Barcelona.

F. Xavier Farrés  

Ponent
IDEACG - Can Clos, espai interdisciplinari 
per a la creació, la investigació i la 
divulgació de la cultura contemporània

Activista Culural. Secretari d’Idea Associació Cultural 
i Gestor del Centre Cultural Can Clos. Organitzador 
d’esdeveniments culturals, també desenvolupa la tasca 
a l’associació de promoció i relacions internacionals 
amb diferents ministeris d’Afers Exteriors i institucions 
públiques i privades.
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Jaume Colomer

Taller 15 - 17 h
Eines per la creació de nous públics a l’entorn i els equi-
paments d’àmbit local 
 
Consultor en gestió cultural. Director de Bissap, projecte empresarial al 
servei de la cultura i les arts escèniques. Professor en el Master oficial en 
Gestió Cultural de la UB de l’assignatura Anàlisi de Públics i Polítiques de 
Programació.

Rafael Camps

Taller 17 - 19 h *
Eines per la comunicació d’accions culturals i artístiques locals en l’àmbit 
local

Rafa(el) ha estat codirector del festival Ingràvid (Figueres) havent dirigit prèviament el seu ante-
cessor Maçart (Maçanet de Cabrenys). A partir del 2013 s’ha anat especialitzant en la creació 
d’esdeveniments, continguts i comunicació en l’àmbit cultural, artístic i de la gastronomia i el vi. 

Programa Tallers

El talent creatiu en xarxa: cultura i dinamització territorial  
(seminari i tallers) 5 de juny de 2018
10 - 13 h Seminari: L’acció de les principals associacions de professionals de l’art i la cultura a Catalunya com a 
dinamitzadores del sector cultural i presentació de projectes territorials de referència.
13 - 14 h Cocktail Network:  Espai de relació i intercanvi informal entre els assistents, els representants de les 
associacions i representants de projectes culturals i artístics presents. Lloc: Teatre de la Cellera de Ter
15 - 19 h Tallers: Eines de dinamització territorial a partir de la comunicació i la generació de públics.
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