
Sessions participatives per operadors culturals

La gestió relacional de públics a partir de 
la COVID-19

Petits operadors: 7 i 14 d’octubre de 2020

DISSENYAT I PRODUÏT PER

SESSIONS VIRTUALS

Grans operadors: 8 i 15 d’octubre de 2020



context i objectius

Dins el marc d’implementació del PECT d’Indústries culturals i creatives promogut per l’Ajuntament de Girona, se celebraran a
l’octubre 4 sessions de debat i formatives sobre desenvolupament de públics culturals adreçades als operadors culturals de la
província de Girona.

Aquesta iniciativa se situa avui en un context de gran incertesa pel conjunt dels agents culturals arran de la pandèmia de la COVID-
19. Una situació que està provocant canvis profunds en el conjunt de la societat i que planteja nous reptes per a la professió, amb
especial incidència en els àmbits de desenvolupament i gestió de públics.

És en aquest context de canvis accelerats que considerem més necessari que mai generar espais de trobada per a la reflexió i la
formació, amb una proposta de sessions basades en la participació i l’intercanvi professional i que tenen com a principal objectiu
donar resposta als neguits i reptes que afronten els gestors d’audiències culturals a partir de la COVID-19.

Les sessions es dividiran entre petits i grans operadors culturals i van dirigides, especialment, a responsables de públics,
màrqueting i comunicació de les empreses, equipaments, festivals i institucions culturals de tots els àmbits (arts escèniques,
música, arts visuals, sector audiovisual i de videojocs, sector editorial, etc.).



Les organitzacions culturals es veuen forçades avui a reformular la seva estratègia de públics i a definir nous continguts en un
context canviant.

Proposem unes sessions amb format participatiu on els agents convidats debatran i compartiran idees sobre gestió relacional de
públics a partir d’un guió de temes elaborat pels consultors de teknecultura que pivotarà sobre 5 aspectes clau:

• Tipologies de públic. Incrementa el pes dels segments més fidels? Captem menys públic de mitja i llarga distància? Incrementa
el pes dels públics més joves? Es redueix la nostra capacitat de captació de públics nous?

• Programació i nous formats digitals. Som capaços de dissenyar continguts digitals atractius, rellevants i sostenibles? Cal
replantejar els formats presencials? Com adaptem la nostra programació tenint en compte la esperable reducció de la oferta
artística?

• Patrons d’accés i consum. Estan modificant els públics els seus patrons de consum? Anticipen menys i esperen major flexibilitat
en les condicions? Com podem gestionar la compra grupal i a través de col·lectius? La necessitat de compra online pot ser una
barrera per alguns dels nostres públics?

• Polítiques de preu. Cal incorporar en la nostra política una major flexibilitat? Són vàlids en el nou context la nostra oferta de
packs i abonaments? Podem dissenyar noves promocions amb l’objectiu d’incrementar la freqüència dels més fidels? Preveient
una reducció generalitzada de la capacitat econòmica, cal reformular i potenciar les tarifes i descomptes de tipus social?

• Comunicació digital. Estem preparats per aprofitar totes les possibilitats en un entorn i context majoritàriament digital? La
nostra estratègia de continguts és coherent i vàlida per tots els nostres segments de públic? Estan alineats amb els nostres
objectius? Som capaços d’avaluar-ne els resultats?

continguts



10:00h   Presentació 
• Explicació dels objectius i dinàmica de la sessió

10:15h    Introducció a la gestió relacional de públics
• Fonaments conceptuals i potencialitat de la gestió 

relacional d’audiències en cultura

11:00h El nou context COVID-19
• Repàs de les principals novetats sobre dades i estudis de 

públics propis i de tercers, nacionals i internacionals

11:45h Pausa

12:00h   Intercanvi d’experiències: debat guiat (1era part)
• Aspectes clau per al desenvolupament de públics:
✓ Perfils de públic
✓ Programació i continguts

13:00h    Finalitza la primera jornada

10:00h Intercanvi d’experiències: debat guiat (2ona part)
• Aspectes clau per al desenvolupament de públics:
✓ Patrons de compra
✓ Polítiques de preu
✓ Comunicació digital

11:45h Pausa

12:00h   Laboratoris de pràctiques innovadores
• Identificació i explicació de bones pràctiques detectades 

per teknecultura

12:45h Conclusions
• Resum de les idees i aspectes més rellevants apareguts 

durant la sessió

13:00h    Finalitza la segona jornada

Les sessions es celebraran en format virtual a través de la plataforma Zoom

programa

JORNADA 1
Petits operadors: 7/10/2020, 10h-13h
Grans operadors: 8/10/2020, 10h-13h

JORNADA 2
Petits operadors: 14/10/2020, 10h-13h
Grans operadors: 15/10/2020, 10h-13h



equip

Ha treballat en diferents empreses i diversos anys
com a autònom en projectes vinculats a el sector
cultural en tasques de consultoria i comunicació.
Actualment és soci i director de consultoria en
teknecultura, consultora especialitzada en anàlisi
de dades i desenvolupament d'estratègies de
públics, i president de l'Associació de Professionals
de la Gestió Cultural de Catalunya.

andreu garrido - formador

Graduada en física per la UB i màster en gestió
cultural per la QMU d'Edimburg, ha treballat i
col·laborat amb diferents projectes culturals en els
àmbits de producció i contractació, especialment
en el sector musical i de les arts escèniques.
Actualment és consultora a teknecultura i vocal de
la Junta de l'Acadèmia Catalana de la Música.

berta Bosch - producció i dinamització

Director de l'Associació ConArte Internacional,
entitat que desenvolupa projectes artístics en
centres educatius d'alta complexitat, col·laborador
en consultoria d’Alisis Cultural i Bissap. Ha
treballat per la Càtedra UNESCO de Polítiques
Culturals i Cooperació de la UdG en l'estudi i
diagnosi en els camps de l’associacionisme
cultural, la museologia i les polítiques culturals i
educatives municipals.
Ha participat en l’elaboració del Mapa Cultural de
Girona elaborat per Bissap el 2017.

marc francesch - relator


