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Les noves connexions de la cultura: talent creatiu en diàleg amb 
altres sectors estratègics (grup de discussió i intercanvi) 
29 de juny de 2018
10 - 13 h Seminari: Jornada d’intercanvi intersectorial entre agents de la cultura i altres sectors de incidència territorial 
(turisme, educació, noves tecnologies, entre altres) per explorar potencialitats del treball conjunt com a via d’ocupació i 
dinamització. 
13 - 14 h: Tancament del programa d’accions per a la professionalització del sector cultural i creatiu
Lloc:  Consell Comarcal de la Selva

Gemma Carbó

Moderadora i ponent:
Diàlegs entre educació i cultura

Directora del Museu de la Vida Rural de l’Espluga de 
Francolí, impulsat per la Fundació Carulla. Codirectora del 
Programa Màster de Gestió Cultural liderat per la Universi-
tat Oberta de Catalunya i la UdG. Codirectora dels cursos 
d’OEI - CAEU en Gestió Cultural Local i Postgrau en Rela-
cions Culturals Internacionals. Ex directora de la Càtedra 
UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació  (UdG). Més 
de 20 anys d’experiència en projectes de cultura i desenvo-
lupament a nivell local, regional i internacional.

Damià Moragues 

Ponent 
Interconnexions entre cultura i turisme

Consultor en el sector turístic. 45 anys d’experiència 
en Turisme. Direcció d’equips d’assessorament a 
projectes governamentals a Palestina, Vietnam, Perú, 
Bolívia, Cambodja, Namíbia i Botswana. Col·laborador 
del BID ( Banc Interamericà de Desenvolupament ), d’ 
AECID (Agència Espanyola de Cooperació), del PNUD 
( Programa de Desenvolupament de Nacions Unides), 
etc.

Mar Llorens

Ponent
Els reptes de les relacions entre cultura 
i sostenibilitat
 
Sòcia de Nartex Barcelona. Museòloga i gestora 
cultural, especialitzada en la definició i coordinació 
de projectes culturals i turístics, tant en l’àmbit de 
la regeneració urbana com en el desenvolupament 
sostenible. Consultora en la redacció i execució de 
projectes per a institucions publiques i privades, 
tant a nivell nacional como internacional.
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Ana Raquejo

Ponent  
Interconnexions entre cultura i 
noves tecnologies
 
Dra en Història de l’Art per la USC i màster 
en Museologia i Gestió del Patrimoni Cultural 
per la UB. Cap de projectes de la Línia de 
Cultura i Turisme a Eurecat-Centre Tecnològic 
de Catalunya.
Desenvolupa projectes estratègics de cultura, 
producció museogràfica i tecnològies apli-
cades al patrimoni.

Júlia Camacho   

Experiència: 
Companyia de circ social 
Contaminando Sonrisas

Pallassa i Malabarista. Membre de 
l’associació Contaminando Sonrisas. 
Formadora i monitora de circ social. Va 
estudiar teatre, animació e integració 
social. Actualment es dedica a com-
partir, sempre que pot, el que més li 
agrada, fer riure a la gent,  als llocs més 
oblidats del món.

Maite Palomo   

Experiència: 
Centre d’Arts Contamporànies 
ACVIC

Gerent d’ACVic Centre d’Arts Con-
temporànies des de la seva creació
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Clara Gari 

Experiència:  
Centre de Creació 
Contemporània Nau Côclea
 
Gestora cultural i artista pluridisciplinar. 
Directora del Centre de Creació Con-
temporània Nau Côclea de Camallera i 
creadora del projecte Grand Tour. Tam-
bé sóc professora associada del Màster 
de Gestió Cultural de la UOC-UdG. Com 
a gestora cultural escric, camino, cuino i 
canto. Com a artista faig gestió cultural.
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