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El talent creatiu i el projecte cultural: disseny de projectes i marc 
jurídic en l’àmbit de l’emprenedoria cultural i l’associacionisme 
18 de maig de 2018

10 - 13 h Seminari: Reptes i actors clau de l’economia cultural creativa i l’associacionisme en territoris locals.
15 - 19 h Tallers: Eines bàsiques del treball per projectes i la selecció d’una forma jurídica adequada a cada iniciativa 
cultural i creativa.

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.

Narcís Badosa

Ponència: 
Associacionisme cultural i xarxes 
associatives en l’àmbit local

Adjunt Secció de La Xarxa de Centres Cívics, de 
l’Ajuntament de Girona. Anàlisi i avaluació de projectes 
i programacions de la xarxa i el territori.

Pep Montes

Ponència: 
Cultura i emprenedoria, rol i reptes de les 
empreses culturals en territoris locals
 
Gerent de l’Associació Catalana d’Empreses del 
Lleure, l’Educació i la Cultura. Consultor independent 
en projectes culturals, públic o privats, de polítiques de 
joventut, i en comunicació. Coordina 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.
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Fran Arnau

Experiència: 
Link Produccions i Festival Ítaca
 
Responsable de l’empresa de producció i serveis per 
a l’espectacle: Link Produccions S.L. Organitzen i 
dirigeixen diferents propostes culturals com el Festival 
ÍTACA, o el Festival Portalblau, entre d’altres. Suport 
tècnic i de personal a la gran majoria de festivals i 
espais culturals de comarques gironines.

Eric Corbella

Experiència: 
L’Andròmina – al servei de l’espectacle

Coordinador de l’Andròmina i tècnic amb la cia. Jordi 
del Rio i en diversos teatres catalans.

Raquel Morón 

Experiència: 
Associació inund’Art

Directora artística inund’Art.
Artista visual
Educadora artística i presidenta de l’Associació Cul-
tural Art-Crea
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Pau Martinell

Taller 15 - 17 h
El treball per projectes en cultura: Com i 
per què?
 
Director de centres cívics a l’Ajuntament de Girona i 
docent en l’àmbit de l’educació en el lleure, pedagogia 
i gestió cultural. Professor associat a l’UdG.

Ferran Ruiz

Taller 17 - 19 h *
Les formes jurídiques empresarials   

Administrador-Gerent de (assessoria Centre Gestió). 
Treballa principalment en  l’assessorament a empreses 
en temes, fiscals, comptables, jurídics i laborals; des 
de fa més de 37 anys. Auditor laboral i graduat social.

Maria Solès 

Taller 17 - 19 h *
Les formes jurídiques associatives

Directora del projecte socioeducatiu (Ksameu) de la 
Fundació Sant Vicenç de Paül. Coordinacora de la 
Federació Catalana del Voluntariat a les comarques de 
Girona.
Vinculada a les entitats i al voluntariat, ha assumit càr-
recs de responsabilitat en vàries entitats.
Ha estat directora de la Fundació Esplai Girona, ha for-
mat part de l’equip directiu de la Fundació Pere Tarrés.  

* Aquests dos tallers són simultanis i s’ha de triar un o l’altre
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