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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS PER L’ANY 2021 DIRIGIDES A LA 
COMUNITAT CULTURAL I CREATIVA DE GIRONA  I EL SEU ENTORN 

#PROFESSIONALSICC 

 

Dissabte, 2 d’octubre, 10 h  

Plaça de l’Assumpció 

Persones, idees, espais, equips: La il·lustració al videojoc.  

L’Oficina de Foment de les Arts (PECT ICC) torna a col·laborar amb l’Associació Cultural La Volta 

i l’Associació Professional de Il·lustradors de Catalunya, per oferir la taula rodona “Les 

oportunitats dels professionals de la il·lustració i les arts visuals en el món dels videojocs” que 

pretén analitzar els vincles i les oportunitats que pot representar el sector del videojoc per 

als/les professionals de la il·lustració i les arts visuals. 

 

Programa:  

Les oportunitats dels professionals de la il·lustració i les arts visuals en el món dels videojocs 

Taula rodona a càrrec Laia Arqueros (artista visual), Marc Angrill (director de Lúdica, revista 

digital especialitzada en videojocs i Natalia Carminati (artista) 

Modera: Xavi Ramiro 

Convocatòria de revisió PORTAFOLIS OBERTS dirigida a il·lustradors i il·lustradores novells 

amb professionals de reconeguda trajectòria. 

Professionals: Londji (joguines i jocs), Pere Álvaro (dissenyador gràfic) i Laura Ginès (directora 

d’art i d’animació).  

[Inscripcions] 
 

https://www.girona.cat/agenda/inscripcions/index.php?id=87969&ta=age
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Dimecres 27 d’octubre, 18.30 h 

Sala d’actes de La Marfà 

Una economia al servei de les persones 

Si col·labores amb una administració pública i et costa entendre algunes coses; si voldries créixer 

com a professional, entitat o empresa però penses que no tens capacitat; si no saps si pots 

compatibilitzar la teva feina habitual amb les oportunitats que et sorgeixen puntualment per 

serveis artístics, vine a compartir la teva experiència! 

Tenint present la premissa de la UE segons la qual els ciutadans i les empreses de la UE només 

poden prosperar si l’economia funciona per a ells/elles, aquesta jornada està concebuda per a 

proporcionar algunes respostes per a millorar la pròpia gestió empresarial, la competitivitat i la 

professionalitat del sector professional de les indústries culturals i creatives. 

És en aquest marc de treball que el PECT ICC, en col·laboració amb l’Ateneu Cooperatiu de 

Terres Gironines, promou una jornada que s’atura en alguns elements claus del sector més 

emergent l’emprenedoria cultural: la relació amb l’administració pública, la necessitat 

d’intercooperació cultural i la contractació artística. 

Programa: 

Treballar per l’administració pública. A càrrec de Judit Font i Xavier Urbano (Quesoni) 

Intercooperació a l’àmbit de la cultura. A càrrec de la comissió de cultura de l’Ateneu 

Cooperatiu Terres Gironines 

Parlem-ne. Taula rodona per compartir experiències 

[Inscripcions] 

https://www.girona.cat/agenda/inscripcions/index.php?id=91025&ta=age
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Dimecres, 10 de novembre. 18.30 h. 

El Modern 

L’agenda verda dels projectes culturals. Aterrem les grans consignes 

L’emergència climàtica afecta totes les esferes de la societat contemporània, i la creació i gestió 

de projectes culturals no n’estan al marge. Així doncs, en aquesta ocasió, presentem un espai 

de trobada i debat que ajudi a aterrar les grans consignes; a prendre consciència que calen 

algunes transformacions, i a descobrir nombroses experiències properes que fan de l’agenda 

verda una fita prou assumible. En col·laboració amb Magnètica Produccions Culturals 

Sostenibles i l’Associació Productors Audiovisuals de Catalunya. 

Programa: 

Consells pràctics per a introduir un criteri respectuós amb el medi ambient en els nostres 

projectes.  A càrrec de Marta Huguet (La Magnètica Produccions Culturals Sostenibles) 

Art i medi. A càrrec d’Agostina Laurenzano 

Rodatges sostenibles (Green shooting). A càrrec de Marc Chica (Limmat Films) 

Parlem-ne. Taula rodona per a compartir experiències 

 

 

[Inscripcions] 

 

  

https://www.girona.cat/agenda/inscripcions/index.php?id=89924&ta=age
https://www.girona.cat/agenda/inscripcions/index.php?id=89924&ta=age
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Dimecres 24 de novembre, 18.30 h. 

El Modern 

Transformació digital de les ICC. Més enllà de tenir un perfil a les xarxes  

En aquesta ocasió proposem una jornada singular i multidisciplinària dedicada a descobrir què 

significa la transformació digital en els projectes i serveis culturals des d’una perspectiva realista, 

a través de diverses experiències i amb la voluntat de motivar petits canvis transformadors 

aplicant les tecnologies digitals a diversos processos de treball i gestió. 

Programa: 

Digitalització de la gestió de projectes. Treball col·laboratiu en xarxa i les plataformes 

virtuals. A càrrec de Mònica Aymerich i Anhel Produccions   

Gestió i dinamització de la formació en línia. Per on començo? A càrrec de Pep Oliveras 

(COLECTIC) 

Digitalització de l’exhibició. A càrrec de Daniel Miracle (Telenoika)  

Solucions tecnològiques per l’experimentació innovadora del patrimoni. A càrrec de Ramon 

Fabregat (UdG) 

Parlem-ne. Taula rodona per a compartir experiències 

 

[Inscripcions] 

 

 

 

https://www.girona.cat/agenda/inscripcions/index.php?id=89257&ta=age
https://www.girona.cat/agenda/inscripcions/index.php?id=89257&ta=age
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Oficina de Foment de les Arts 

L'Oficina de Foment de les Arts (OFA) és una oficina de gestió i coordinació especialitzada que 

facilita assessorament i suport al sector de les Indústries Culturals i Creatives amb la finalitat 

d’impulsar el sector creatiu de Girona i el seu entorn i fomentar la participació cultural en els 

diferents àmbits artístics. L'Oficina de Foment de les Arts és una iniciativa del PECT Indústries 

Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial (PECT ICC) de l’Ajuntament de Girona.  


