Primera
(re)trobada
d’espais de creació
i producció
de Catalunya
2021

Dimecres,
9 de juny de 2021
Roca Umbert · Granollers
(i en streaming)

Inscriu-t’hi

1a sessió

Retrobament, mentoratge i suport pels centres
de creació, producció i difusió a Catalunya

De 10.00 a 10.30 h

Benvinguda alcalde de Granollers
i presentació de la jornada
A càrrec de David Marin,
president de Xarxaprod

De 10.45 a 12.00 h

Espai de retrobament i presentació dels
nous socis
A càrrec de Joan Gener,
dinamitzador i agitador cultural

De 12.00 a 12.30 h
Pausa

2a sessió

Suports locals pels projectes professionals
en la cultura a Catalunya

De 12.30 a 13.30 h

Què fan les Diputacions? Línies de
treball per acompanyar i/o finançar
projectes professionals en l’àmbit de
la cultura.
A càrrec de Estefania Rufach,
Vicepresidenta Dip. de Lleida;
Eulàlia Torrellas, Dip. de Girona;
Pilar Casas i Pilar Lanau,
Dip. de Tarragona;
i Anna Crosas i Mireia Sabaté,
Dip. de Barcelona

De 12.30 a 13.30 h

Quà fa l’ICUB? Línies de treball per
acompanyar i/o finançar projectes
professionals en l’àmbit de la cultura.
A càrrec d’Anna Maria Ramirez
Galvan, directora ICUB, Ajuntament de
Barcelona

3a sessió

Suports internacionals pels projectes
professionals en la cultura a Catalunya

De 13.30 a 14.30 h

Oportunitats de finançament per als
projectes culturals en els programes
europeus
A càrrec de Manuel Garcia Álvarez,
tècnic de l’Oficina d’Europa CreativaCultura i del Punt Europeu de
Ciutadania (Ministeri de Cultura i
Esport)

De 14.30 a 16.00 h
Dinar

De 16.00 a 16.45 h

Fas difusió de la cultura catalana
en l’àmbit internacional? Coneix
els suports i acompanyaments que
l’Institut Ramon Llull et pot oferir
A càrrec de Teresa Carranza,
coordinadora de l’àrea de creació
de l’Institut Ramon Llull

4a sessió

Mapa de suport, acompanyament i finançament
públic als centres i projectes de suport a la
creació, producció i difusió

De 17.00 a 17.45 h

En què em pot ajudar la Generalitat?
suport, acompanyament i finançament
per a projectes i espais de creació,
producció i difusió.
A càrrec de Toni Cabré, subdirector
general de Promoció Cultural,
Generalitat de Catalunya

De 17.45 a 18.00 h

Dubtes, questions i suggeriments
per la Junta

I a més...
18.00 h

Performance
A càrrec d’Àngel Duran

18.30 h

Visita a l’exposició Fantasma 77
A càrrec de Jorge Luis Marzo,
comissari de l’exposició

Memòria gràfica durant tota
la jornada
A càrrec de Clara Sáez

Inscripcions

