
PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i  el seu entorn territorial. 
Projecte cofinançat en un  50% pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) de la Unió Europea i en un 25% per la Diputació de Girona.

Amb el suport de: Gestió del projecte:

"Antenes. Connectant amb la cultura" és un 
projecte, impulsat per l'Ajuntament de Girona, 
que s'adreça a joves i que permet viure des de 
dins com s'organitza la programació d'un 
esdeveniment cultural.

Per iniciar el projecte, s'ha desenvolupat un estudi 
al voltant de la participació juvenil a l'oferta 
cultural de Girona amb contribucions de 135 joves 
i 28 agents culturals i amb un recull extens de 
pràctiques inspiradores.

"Antenes. Programació cultural i joves" serà un 
espai de reflexió col·lectiva per conèixer els 
resultats de l'estudi, per inspirar-nos amb altres 
experiències i per debatre al voltant de la 
participació de les persones joves en les 
programacions culturals.
  

Antenes. Programació 
cultural i joves
Trobada professional
14 de desembre de 10h - 14h
El Modern, Girona



9.50h · Rebuda als participants

10h · Presentació 
Benvinguda i presentació institucional de la trobada.

10.10h · Reflexió 
Presentació de l’estudi “Antenes. Estudi de la participació de joves en la 
programació cultural de Girona.”

Amb: Joan Gener Barbany de L’Eixida i Clara Saperas, Tramoia Produccions 
Culturals. 

10.30h · Inspiració 
Presentació d’experiències de participació cultural amb persones joves.

Amb: Laia Colell (A Bao A Qu), Anna Bohigas (Stalkers) i Dani Ruiz (Maletas 
Viejas).

11.25h · Contrast
Diàleg al voltant de la participació juvenil a la programació cultural.

Amb: Laia Colell (A Bao A Qu), Anna Bohigas (Stalkers) i Dani Ruiz (Maletas 
Viejas), Elena Carmona (Directora d’Arts Escèniques de l’Ajuntament de 
Girona), David Gimbernat (Productor audiovisual, promotor de festivals i 
docent universitari), Eva Ferré (Festival Z), Marcela Otarola (Atempo-Arts i 
Educació).

12.30h · Pausa
  
12.45h · Aliances
Elements clau del treball amb persones joves.

Amb: Equip tècnic de L’Estació Espai Jove de Girona.

13.30h · Punt i seguit
Interrogants, pistes i reptes de la participació de persones joves en la 
programació cultural de Girona.

Amb: Senén Roy i Català, consultor en polítiques culturals d'acció comunitària.
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