
8 DE NOVEMBRE de 10 h a 14 h

INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS » LLEIDA Plaça de la Catedral, 2

Organitza: Amb el suport de:

XARXA D’ESPAIS DE PRODUCCIÓ 
I CREACIÓ DE CATALUNYA
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Xarxaprod és una Associació que aplega centres de producció i creació artística de Catalunya.  
L’objectiu de la xarxa és compartir i optimitzar recursos amb la finalitat d’enriquir el teixit 
productiu a disposició de creadores/s i fomentar la seva relació amb el públic. Espais tant 
públics com privats que ofereixen recursos, mitjans i suport als processos de la producció dins 
l’àmbit de la creació contemporània.

Actualment la conformen 36 centres de tot el territori Català i d’aquests 3 són a la província de 
Lleida: Entorns, CAN de Farrera i l’Arxiu d’Urgell.

QUINES SÓN LES NOSTRES LÍNIES DE TREBALL?
↘ 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.

COM HO FEM?
↘ Organitzant cursos, tallers, jornades i debats.
↘ Realitzant  assemblees i trobades al llarg de l’any.
↘ 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.

QUÈ VOLEM FER A LLEIDA?
Xarxaprod vol obrir una nova línia de treball amb la Diputació de Lleida per donar suport a les 
iniciatives existents, però també fer d’eina d’articulació en un territori molt dispers i amb poca 
densitat territorial, i fer aflorar projectes existents però que a hores d’ara no son visibles, 
facilitant espais de trobada i formacions a Lleida. 

COM HO VOLEM FER?
Proposem celebrar una primera trobada aquest 2022 per detectar agents i necessitats, i 
posteriorment dur a terme una trobada amb formacions incloses l'any 2023, tenint en compte 
els resultats detectats a la jornada del 2022.  Aquest inici, ens donarà peu a tenir la regió 
articulada i amb prou força per treballar en anys posteriors per situar Lleida en el mapa 
d’espais de creació i producció contemporània. 

Si ets un creador/a, una entitat, un ajuntament, una 
associació o un agent amb ganes de promoure la 
creació i producció contemporània... 

ET
NECESSITEM!



1a JORNADA XARXAPROD
A LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA 2022

8 DE NOVEMBRE de 10 h a 14 h

INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS » LLEIDA Plaça de la Catedral, 2
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10 H
BENVINGUDA A LA PRIMERA JORNADA DE 
CENTRES DE CREACIÓ I PRODUCCIÓ A LLEIDA
a càrrec de Joan Josep Ardanuy 

10.15 H
PRESENTACIÓ DE XARXAPROD
a càrrec de Maragda Farras, membre de la junta directiva de Xarxaprod i directora d’Entorns, 
Lluís Llobet, director de CAN de Farrera i Carles Quevedo, director de l'Arxiu comarcal de l’Urgell

10.30 H

DINÀMICA SPEED DATING
entre els assistents per coneixe'ns de primera mà.

11.45 H
PAUSA - CAFÈ

12.15 h

DINÀMICA DAFO
entre els assistents  dinamitzada per Roc Domingo i Margarida Troguet. En una segona part, es 
realitzarà una metodologia de treball per a realitzar conjuntament amb els assistents una DAFO 
(Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats ) del sector a Lleida. 

13.45 H
DUBTES I CONCLUSIONS https://forms.gle/rjGSyUbUZ2iwtr9Z7


