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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS PER L’ANY 
2020 

 

 

26 de setembre, a les 16 h  
Plaça de l’Assumpció 

Taula rodona sobre internacionalització́ per 
il·lustradors i artistes visuals 
En el marc de la jornada voltaica La Volta #34, dedicada a la 
Il·lustració, l’animació i l’arxiu, aquesta taula rodona es programa 
amb la intenció de fer arribar els procediments per poder accedir al 
mercat internacional i els ajuts de l’Institut Ramon Llull, organisme 
públic creat amb l’objectiu de promoure a l’exterior la producció 
cultural catalana en àmbits com la llengua, la literatura, el teatre, el 
cinema, el circ, la dansa, la música, les arts visuals, el disseny o 
l’arquitectura. 

Hi participen: Eva Soria (Institut Ramon Llull), Belén Cabratosa i 
Xavier Salomó (APIC). 

 

 

13 d’octubre, a les 10 h 
Activitat virtual 

Gestió econòmica en temps de coronavirus 
Conèixer els recursos econòmics amb els quals compten i planificar 
el curt i mig termini ens pot ajudar en la gestió econòmica. En la 
sessió online en diferit s’oferiran eines i pautes útils per gestionar la 
tresoreria, controlar el compte de resultats i tenir una acurada previsió 
d’entrades i sortides. 

El taller permet l’assessorament optatiu i personalitzat per resoldre 
dubtes i acompanyar en la implementació de les eines explicades. 

A càrrec de: Irene Borràs.  

 



 

Iniciativa esenvolupada en el marc del 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, en el marc del 
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25 % per la Diputació de Girona. 

 

 

28 d’octubre, de 9.45 h a 14.30 h 
Activitat virtual 

Jornada professional de dramatúrgia 
jornada en línia dirigida als professionals de les arts escèniques i 
altres activitats relacionades per compartir coneixement al voltant de 
temes clau per al sector i resoldre dubtes al voltant de diversos temes 
que impacten en l’activitat dels professionals: la venda de drets 
d’autor teatrals, experiències amb l’exportació i la 
internacionalització de textos i les potencials oportunitats per als 
professionals de la dramatúrgia en el sector dels videojocs. 

Hi participen: Ignacio Monter (GAC), Josep Maria Miró, Carla Rovira, 
Sergi Belbel, Ferran Joanmiquel, Cris Clemente, Nene Coca, Jordi 
Casanovas, Josué Monchan i Luis Felipe Blasco.  

  

 

12 de novembre, de 10 a 14 h 
Casa de Cultura 

Disseny i gestió de projectes culturals. Giroscopi 
Jornada professional dirigida a gestors culturals (públics i privats) 
dels sectors públic i privat. Us proposem un espai de trobada entre 
tècnics de cultura i professionals independents, per compartir 
experiències i posar en comú les noves necessitats sorgides a partir 
de la nova situació. Els temes tractats són la introducció a la creació 
de vídeo online, proporcionar eines gratuïtes per a la creació de 
continguts i oferir nocions bàsiques de Zoom.  

A càrrec de: Josep Morató i Enrique San Juan 

 

16 i 24 de novembre 
Centre Cultural La Mercè 

Màrqueting digital per a les indústries culturals en 
temps de la Covid-19 
L’objectiu del curs és que els alumnes puguin dissenyar una 
estratègia de màrqueting digital dins el context d’aquesta situació 
excepcional que estem vivint, a causa de la crisi sanitària. Els 
continguts de la formació van dirigits a facilitar que els assistents 
puguin realitzar els exercicis de manera autònoma per així, al final del 
curs, dissenyar la seva pròpia estratègia de màrqueting.  

A càrrec de: Emma Llensa. 
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Dies 1 i 3 de desembre, de 10 a 12 h 
Activitat virtual 

Ajudes econòmiques públiques a les empreses culturals. 
Comparem i aclarim dubtes (ICEC, Ministeri, SOC) 

Jornada informativa dedicada a les ajudes econòmiques públiques al 
sector cultural. La crisi de la Covid-19 ha provocat que molts 
autònoms i petites empreses s’hagin vist amb la necessitat de 
demanar ajuda per sobreviure com empresa. En aquest taller 
resoldrem alguns dubtes sobre les similituds i les diferències entre 
els diferents tipus de subvencions i coneixerem els elements clau que 
cal tenir present quan demanem una subvenció a l’ICEC, el SOC, al 
Ministeri de Cultura, o si necessitem un préstec. 

A càrrec de: FACTO COOP. 

 

11 de desembre, a les 10 h 
Activitat virtual 

Orientació i acompanyament juvenil  
Aquesta activitat pretén ser un punt de trobada per a definir un 
programa conjunt de suport en la orientació laboral de joves que 
mostrin inquietuds creatives. La finalitat és reunir a tècnics de joventut 
de les Comarques Gironines per a que coneguin exemples de bones 
pràctiques d’orientació i assessorament a joves així com diversos 
casos concrets de joves amb projectes culturals de tota mena. 

Hi participen: Íngrid Riera, Maria Soler, Paula Lausin, Flora 
Bacquelaine, Edu Ortiz (L’Estació Espai Jove), Montserrat Moliner 
(La Volta), Miquel Bisbe (ERAM), Marta Roura (Centre cívic de Santa 
Eugènia) i Pau Tarrés.  

 

19 de desembre 2020, a les 12.30 h 
Plaça de l’Assumpció 

Persones, idees, espais, equips: artesania digital 
Una taula rodona per abordar la situació actual de les anomenades 
artesanies digitals: la seva presència, els reptes de futur, els recursos 
dels que disposen i les vies de desenvolupament. L’esdeveniment 
s’emmarca dins les Jornades Voltaiques #32 i #35 organitzades per 
l’Associació Cultural La Volta i l’Oficina de Foment de les Arts. El cicle 
“Persones, idees, espais, equips” cerca crear espais de debat que 
volen tractar qüestions d’interès per al desenvolupament empresarial 
dels sectors professionals específics que es reuneixen a cada edició. 

Hi participen: Xavier Villas (Artesania Catalunya), Eva Blanes (A-
FAD), Marc Whitelaw (La Fusteria digital). 

 

 

 


