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MISSIÓ

Xarxaprod – Xarxa d’espais de producció i creació de Catalunya - és
una associació que aglutina centres
de producció i creació tant públics
com privats al servei de la producció
cultural contemporània.

Creada l’any 2006, Xarxaprod té com a missio compartir i optimitzar recursos amb la finalitat d’enriquir el teixit productiu a disposició de creadors/es i fomentar la seva relació amb
la societat.
Els membres de Xarxaprod són entitats, projectes o plataformes que ofereixen espais,
recursos (tècnics i de gestió), mitjans (residencies, ajuts, beques i publicacions) i suport
(formació, interlocució amb altres entitats, difusió i presentacions) pels processos de producció en l’àmbit de la creació i, en conseqüència, pels seus destinataris/es, la ciutadania.
També en són membres persones a títol individual amb coneixements i recorregut en el
sector.
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OBJECTIUS
Quin son els nostres objectius?

Cóm ho fem?

Enfortir el posicionament i visibilitzar els centres de creació i producció culturals del territori.
Promoure la comunicació i l’intercanvi d’experiències entre els espais associats.
Vetllar per les bones pràctiques dels centres
de creació i producció.

Organitzant cursos, tallers, jornades i debats. Realitzant dues assemblees anuals.
Creant espais de diàleg i interlocució amb
les administracions públiques i referents
polítics de l’àmbit cultural.
Enviament d’un butlletí intern amb informació sobre recursos i serveis per a la creació que ofereixen els diferents espais del
sector.
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ELS SOCIS

Associació Malpais, Barcelona
Entorns Cal Tor, Lles de Cerdanya
Can Nua, Breda
Carpa Revolució, Sant Pere de Ribes
La Capella, Barcelona
TARTcentre, Sant Antoni de Vilamajor
TallerBDN, Badalona
La Escoscesa, Barcelona

Espais associats: 31
Roca Umbert, Granollers
Sinestesia, Barcelona
Nau Estruch, Sabadell
Cacis, el Forn de Calç, Calders
Cal Gras, Avinyó
Nau Côclea, Camallera
TPK, L’Hospitalet
Nau Ivanow, Barcelona
Teatre Nu, Sant Martí de Tous
Hangar, Barcelona
La Marfà, Girona
3r Esquerra, Girona
Casa de l’Artista, La Sénia
ACVic, Vic
Arxiu Comarcal de l’Urgell, Tàrrega
BaumannLab, Terrassa
Can Ginestar, Sant Just Desvern
CAN Amicis, Ferrera
Can Serrat, Barcelona
Concentrica, Cornellà de Llobregat
Experimentem amb l’ART, Barcelona
Homesession, Barcelona
Idensitat, Barcelona
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ACTIVITATS

10

11

Primera (re)trobada d’espais de creació i
producció de Catalunya 2021
09.06.2021
Roca Umbert Fàbrica de les Arts - Granollers
Ponents: Anselm Ros, Eulàlia Torrellas, Pilar Casas i Pilar Lanau, Anna Crosas, Anna
Ramirez Gaivan, Manuel Garcia Álvarez,
Teresa Carranza, Toni Cabré.
Dinamització: Joan Gener
Relatoria: Anna Maimir
Ralatoria il·lustrada: Clara Saez

TROBADES
Des dels seus inicis, Xarxaprod impulsa
iniciatives i projectes que faciliten la comunicació entre tots els seus membres
per tal d’optimitzar recursos, fomentar el
transvasament de coneixement especialitzat i l’intercanvi de programes.
En aquest darrer any s’han realitzat deus
trobades a Barcelona i Granollers, amb
l’objectiu principal de generar un espai
d’acompanyament i cura als agents articuladors que gestionen els espais de
creació i producció a Catalunya.
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La voluntat d’aquestes trobades
és:
Aprendre de la gestió i dels projectes
dels diferents espais en la situació
actual. Conèixer les problemàtiques
vinculades a la situació actual i les
respostes que s’estan generant des
dels espais. Descobrir les inquietuds
de les persones que estan darrere
dels projectes de creació i producció.
Generar complicitats entre els participants de les trobades. Donar eines
per tal de que aquests espais puguin
reflexionar sobre la gestió del seu dia
a dia.

Assistents: 54

La (re)trobada s’ha pensat per a responder a
les dificultats econòmiques del nostre sector
en època post pandémica i per a oferir una
acció de mentoria i assessorament sobre
el tema del finançament públic als espais
de creació i producció. La jornada va ser un
moment de trobada entre els espais dels
sectors de les arts escèniques i de les arts
visuals, i les administracions, amb la finalitat
de tenir una mirada àmplia dels tipus de suports i acompanyaments que existeixen pels
projectes, centres i espais professionals. Hi
han participat les administracions locals, nacionals i europees: Generalitat, Institut de
Cultura de Barcelona, Institut Ramon Llull,
es Diputacions de Lleida, Barcelona, Tarragona, Girona i l’Oficina d’Europa Creativa.
Podeu consultar la relatoria aqui
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Com compartir pis. Clàusules per l’acord de
convivència entre artistes i centres de producció

COMISSIONS

16.12.2021
La Capella - Barcelona
Comissariat i relatoria: Pilar Cruz
Ponents: Abel Garriga, Andrea Leunda i Ana
Airas, Luna Acosta, Rosa Lendinez i Natalia
Carminati i Pau Catà.
Assistents: 38

En aquesta jornada s’ha reflexionat sobre
la relació entre creadorxs i centres de producció i creació en termes igualitaris, que no
utilitaris, fent conviure els nostres objectius,
agendes, interessos i modes de treball.
Per això nos hem aproximat i apropiat dels
instruments jurídics, del seu llenguatge i els
seus formats per fer-los servir com a eines
útils amb què pensar la nostra convivència
a cada centre.
Hem volgut generar les bases per a un possible “acord de convivència” que hagi estat
negociat, pactat i creat per tots dos convivents. Aquesta jornada s’ha pensat com a
punt de partida per poder després, als centres, ser capaços de pensar i generar aquest
tipus d’acords, adaptant-los a la nostra idiosincràsia ia les relacions particulars amb
cada creador/a.
Podeu consultar la relatoria aqui
Capsula audiovisual aqui
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Xarxaprod vol continuar sent una veu rellevant, innovadora i imprescindible per al desenvolupament del sector cultural. Mitjançant el treball i les reflexions comunes que neixen de
les comissions, Xarxaprod aporta fonamentals beneficis a tot el sector de l’art català.
Les comissions de treball són reunions dels
espais associats a Xarxaprod per engegar
i fer el seguiment de temàtiques importants
en el dia a dia de la xarxa.
Amb les comissions de treball, es vol desenvolupar una vinculació amb els espais
de creació molt més estreta i seguir treballant conjuntaments amb altres entitats professionals per generar vincles amb altres
articuladors del sector cultural.
Donat l’àmbit multisectorial de Xarxaprod,
les comissions aborden temes de caràcter
transversal.
En el 2021 s’han constituït 4 comissions:
Comissió Arts Visuals, Comissió residències de creació, Comissió d’interlocució
política i Comissió programa educatiu.
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processos creatius de qualitat.
Hi participan
Nau Ivanow, PAAC, Roca Umbert Fabrica de les Arts, Teatre Nu, Festuc Teatre, Fira Tarrega, Associació professional de Teatre per a Tots els Públics de Catalunya.
Reunions
20.04.2021 | 1ª Reunió amb els socis
20.05.2021 | 2ª Reunió amb els socis
28.07.2021 | 3ª Reunió amb CONCA
Comissió d’interlocució política
Hem treballat amb l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del departament de Cultura de
la Generalitat (OSIC), per a dibuixar una nova línia de subvencions pròpia dels espais de
creació i producció.
Comissió arts visuals
Xarxaprod s’ha incorporat a la Taula d’Arts Visuals creada per l’OSIC. Aquesta està formada per una representant de l’ACCA, PAAC, Galeries d’Art, Centres d’Art Territorials i Xarxaprod. La taula té l’objectiu d’actualitzar el Pla Integral de les Arts Visuals de Catalunya,
així com la creació d’un Pla d’Impuls pel sector pels anys 2021/22, i d’un Pla de Públics.
Hi participan
Roca Umbert Fabrica de les Arts, TPK, Nau Estruch, Sinestesia, ACVIC, Concéntrica, Hangar, Experimentem amb l’Art, Nau Côclea.
Reunions
13.04.2021 | 1ª Reunió amb els socis
19.04.2021 | 2ª Reunió amb els socis
05.03.2021 | 3ª Reunió amb els socis
16.09.2021 | 4ª Reunió amb els socis
Comissió residències de creació
El terme residència s’utilitza en formats, situacions i serveis molt dispars entre ells, desdibuixant el que en altres llocs del món simbolitza aquesta baula important de la cadena d’un
procés creatiu. Amb aquesta comissió es vol consensuar un model de residència IDEAL,
que ens ajudi a treballar per donar millores serveis, dignificar la feina dels artistes i generar
16

Hi participan
Roca Umbert Fabrica de les Arts, Nau Ivanow, Experimentem amb l’Art, Nau Estruch, ACVIC, Hangar, Casa de l’Artista en Terres de Cruïlla.
Reunions
17.02.2021 | 1ª Reunió amb l’OSIC
05.05.2021 | 2ª Reunió amb els socis
Comissió programa educatiu
Els ensenyaments artístics que s’imparteixen en la majoria de centres educatius, no vénen
d’una experiència artística més enllà de la mínima formació en l’etapa formativa. És important, dotar a tots els responsables d’impartir activitats artístiques, d’un perfil més obert,
actual i interdisciplinari. Es molt necessari establir relacions formatives més estretes entre
els docents i els artistes, o millor dit, entre les arts i la pedagogia.
Hi participan
Sinestesia, Cal Gras, Teatre Nu, Coespai.
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Durant aquest 2021, s’ha impulsat la 1º edició de la JORNADA
DE PORTES OBERTES XARXAPROD, una acció fonamental
per donar a conèixer la realitat,
les activitats dels espais de producció i creació al nostre territori,
amb l’objectiu principal de donar
més veu i visibilitat als centres de
producció i creació.

PORTES OBERTES
El dia 20 de novembre de 2021, es va
organitzar la primera jornada de portes
obertes per tal de donar a conèixer els
espais de producció i creació de Catalunya a tots els visitants.

Hangar, Barcelona
La Marfà, Girona
3r Esquerra, Girona
Casa de l’Artista, La Sénia

Van participar a la 1ª edició de la Jornada
de Portes Obertes Xarxaprod 14 Espais:
Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, Granollers
Sinestesia, Barcelona
Nau Estruch, Sabadell
Cacis, el Forn de Calç, Calders
Cal Gras, Avinyó
Nau Côclea, Camallera
TPK, L’Hospitalet
Nau Ivanow, Barcelona
Teatre Nu, Sant Martí de Tous
La Capella, Barcelona
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ASSEMBLEES
Com cada any, i per tal de compartir i optimitzar els recursos dels espais que integren la
xarxa i dur accions que cohesionin el sector, la xarxa duu a terme una sèrie assemblees
anuals. Aquest any s’han portat a terme 2 assemblees anuals.
Es de fa una dècada, Xarxaprod
dona veu a l’ampli sector dels espais de creació i producció del nostre territori. Durant aquest temps
la xarxa s’ha definit com una plataforma necessària per consolidar
el sector, generar projectes en
col·laboració i donar resposta a les
inquietuds i necessitats d’aquests
espais que treballen dia a dia per
acomplir el seus objectius.

ASSEMBLEA I · 10.03.2021
En aquesta assemblea, es va marcar la proposta pressupostària i la línia d’activitats que es portarien a terme
durant el 2021.
Assistentes: Nau Ivanow, Roca Umbert, Baumann Lab,
Homessession, CAN Ferrera, Idensitat, Concéntrica,
TPK.

ASSEMBLEA II · 09.11.2021
En aquesta assemblea es va a presentar els nous socis,
els resultats dels treballs de les comissions i el contingut
de la 6ª trobada.
Assistentes: Nau Ivanow, ACVIC, Associació MalPais,
Hangar, Coespai Girona, La Marfà, Teatre Nu, Nau Estruch, Entorns - Cal Tor, Casa de l’Artista, La Capella, Experimentem amb l’Art, La Escoscesa, Idensitat, H.ACC,
Sinestesia, TPK, Homesession, Ajuntament de Sant Just
Desvern.
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MEMÒRIA ECONOMICA

VISITES A LES XXSS I WEB

INGRESSOS

FACEBOOK

DESPESES

Subvenció OSIC

11.330 €

Coordinació

9.151,11 €

Subvenció ICUB

3.000 €

Administració

5.715,21 €

Subvenció DIBA

3.412,14 €

Comunicació

Nombre de persones que han vist contingut de la pàgina o relacionat amb aquesta
Gener - Desembre: 2568 persones
INSTAGRAM

2.120 €

193 nous followers
Quotes

6.100 €

REtrobada

3.834,96 €

6ª trobada

2.363 €

WEB
Gener - Desembre: 397 visites

TOTAL

23.842,14 €

TOTAL

23.184,14 €
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WWW.XARXAPROD.CAT

