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PLA D’ACCIONS DE L’ACTUACIÓ PÚBLICS  
PECT ICC  

Formulació estratègica i objectius del PECT 

Afavorir un marc de visibilització, cooperació  i cohesió que  impulsi el sector de  les  Indústries 
Culturals i Creatives perquè esdevingui un dels eixos vertebradors d'especialització econòmica 
del territori gironí a  partir del desplegament de programes de creació de públics, promoció de 
nous  formats  i  llenguatges  narratius  basats  en  les  TIC  i  programes  de  suport  a  la  creació  i 
professionalització.  

Objectius operatius associats als objectius estratègics del PECT: 

‐ Crear nou públic que s’incorpori a dinàmiques de consum cultural 
‐ Fer visibles i promocionar les ICC vers la societat civil. 
‐ Augmentar el públic consumidor de productes culturals 
‐ Fomentar l’exhibició i estimular la demanda cultural 
‐ Impulsar noves experiències de consum cultural 

 

Justificació de l’impacte, dimensió transformadora i sostenibilitat del PECT  

Creixement econòmic 

L’increment dels  consumidors de  cultura a partir dels nous  formats  incrementarà  l’activitat 
econòmica  del  sector  de  les  ICC.  De  manera  indirecta  aquesta  activitat  impactarà  en  la 
ciutadania i en l’activitat més associada al sector turístic: comerç, hostaleria i restauració. 

 

Social 

Aconseguir un increment de públic consumidor de cultura, que sigui divers i participi de manera 
regular, repercuteix positivament en la cadena del procés creatiu.  

No  obstant,  l’impacte  social  del  PECT  és  de  gran  valor:  el  procés  d’intervenció  cultural 
representa  un  factor  positiu  de  desenvolupament  social  i  tindrà  un  rol  fonamental  per  al 
desenvolupament  del  territori,  increment  de  l’educació  de  la  ciutadania,  cohesió  social, 
recuperació  de  zones  rurals  deprimides,  promoció  turística,  participació  ciutadana,  teixit 
associatiu  i creatiu, etc. La consolidació  i creixement de projectes culturals ha de  facilitar  la 
professionalització dels creadors i una millora de les capacitats.  

 

Internacionalització 

L’increment de públic ha de comportar un augment de l’oferta cultural a Girona i el seu entorn 
territorial.  

A  més  a  més,  la  possibilitat  de  creació  de  públics  virtuals  obre  una  porta  cap  a  la 
internacionalització dels productes produïts per les indústries culturals de Girona, que alhora 
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capten nous públics que s'aproparan al territori per tal de conèixer altres produccions culturals 
que requereixen una presència física. L'impacte social que es pot aconseguir incideix tant en les 
grans produccions com en les més petites. 

 
ACTUACIÓ CREACIÓ I CAPTACIÓ DE PÚBLICS 
en els àmbits cultural, artístic i creatiu 

Descripció: Fomentar el consum cultural mitjançant l'arrelament i interès per les produccions 
d’aquests àmbits, amb accions de comunicació, assessorament  i acompanyament utilitzant 
estratègies  de  segmentació  de  públic  i  impulsant  noves  experiències  de  consum  cultural 
innovadores per augmentar el públic actiu.  

Justificació: La creació  i captació de nous públics esdevé un aspecte rellevant per  impulsar el 
sector  creatiu  i  consolidar‐lo. El  consum  cultural  s’ha de  fomentar mitjançant  l'arrelament  i 
interès per les activitats culturals amb accions de comunicació segmentada, que impliquin a les 
entitats socials, empreses i institucions.  

L’actuació  haurà de donar resposta a:  

‐ Diversificar, incrementar i estabilitzar les pràctiques dels públics actius 
‐ Captar nous públics de la demanda latent 
‐ Potenciar l’educació del gust i valors culturals, especialment en infants i adolescents 
‐ Generar interès per les pràctiques culturals en el públic amb demanda inexistent 
‐ Utilitzar els mitjans digitals per a la creació de públics i de continguts culturals 
‐ Impulsar el consum cultural mitjançant tecnologies innovadores 
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CONCEPTUALITZACIÓ PRÈVIA SOBRE DESENVOLUPAMENT DE PÚBLICS 

El sistema cultural  

Un  sistema  és  un  conjunt  d’elements  organitzats  i  interactius  que  duen  a  terme  una 
determinada funció. Un sistema social és una construcció humana per fer possible i satisfactòria 
la vida en comú. El sistema cultural és un sistema social que desenvolupa l’acció cultural en una 
comunitat territorial. 

En un sistema cultural podem identificar els següents elements: 

 

Comunitat  territorial:  l’univers  de  ciutadans  que  comparteixen  un  sistema  cultural.  Podem 
diferenciar entre comunitat territorial pròxima (la ciutat i els municipis de l’entorn metropolità), 
àmplia (les comarques de Girona, la resta de Catalunya i les comarques de la Catalunya Nord) i 
global (la resta del món) 

Operadors  culturals: persones  físiques o  jurídiques, públiques o privades, que promouen  o 
organitzen pràctiques culturals obertes a tercers. Dels operadors es pot analitzar: el seu nombre, 
la seva diversitat, la seva capacitat d’emprenedoria i innovació, la seva base social i de seguidors, 
etc. 
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Vincles de relació entre els operadors culturals:  les xarxes de relació  i cooperació que fan  la 
funció sinàptica. Un sistema cultural és dinàmic  i té capacitat d’evolució en funció de  la seva 
capacitat sinàptica. 

Dispositius de regulació intencional: d’una banda, les agrupacions i taules d’operadors i, d’altra 
banda,  les  polítiques  culturals.  Són  intencionals  a  diferència  dels  automatismes  espontanis 
d’autorregulació i poden orientar l’acció en un sentit diferent de l’espontani. 

Les  infraestructures  culturals:  els  espais  a  l’aire  lliure  i  les  instal∙lacions  que  acullen  les 
pràctiques culturals. 

El discurs cultural: una construcció simbòlica de la comunitat cultural que defineix el que és i fa, 
el que vol ser i fer, i els seus antecedents i referents. És un factor clau d’identitat i cohesió social.  

Alstres sistemes socials: els altres sistemes socials amb els quals interactua, especialmente el 
sistema educatiu amb el qual comparteix valors i objectius i que condiciona notablement el que 
fa o pot fer el sistema cultural. 

El context social i econòmic: cada comunitat cultural opera en un determinat context social  i 
econòmic (nacional i global) que condiciona l’acció cultural. 

 

Els públics de la cultura 

Interessos culturals i estadis de la demanda 

La participació dels públics en determinades pràctiques culturals és voluntària i, per tant, depèn 
bàsicament de dos factors: l'interès i l'accessibilitat. 

Els  especialistes  han  elaborat  diferents  lògiques  explicatives  dels  interessos  culturals.  Una 
d'elles, la lògica de la distinció, proposada per Bourdieu, argumenta que les pràctiques culturals 
dels ciutadans són pràctiques de distinció del grup social de pertinença. La lògica estètic‐eròtica 
argumenta que la diversificació d'interessos és conseqüència del plaer obtingut en les pràctiques 
culturals en què s'ha participat. 

L'interès sorgeix de l'experiència significativa i satisfactòria com a desig de repetir. És una actitud 
favorable  cap  a  determinades  pràctiques  culturals  perquè  es  considera  que  poden  satisfer 
determinades expectatives o necessitats. És una actitud resident, inactiva, que es transforma en 
demanda activa quan es percep que hi ha oportunitats accessibles per satisfer‐lo. 

Podem identificar quatre estadis progressius de la demanda: 

1. Demanda inexistent o negativa 
2. Demanda latent o insatisfeta 
3. Demanda ocasional reactiva 
4. Demanda regular, endògena i proactiva 

L'existència  i  intensitat d'experiència cultural positiva o negativa situa a cada persona en un 
d'aquests estadis i fomenta la seva mobilitat.  
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Els processos de mobilitat entre estadis, denominats ascensors, poden ser espontanis o induïts. 
Les  estratègies  de  desenvolupament  de  públics  són  processos  induïts  per  fomentar  la 
mobilitat ascendent entre estadis. Són processos a mig termini que es desenvolupen a través 
d'accions  o mesures  concretes.  Un  sistema  d'abonaments  a  una  programació  cultural,  per 
exemple, és una mesura que permet desenvolupar una estratègia de regularització de consum. 

També cal tenir en compte que la relació entre públics i creadors o promotors es desenvolupa 
a través de les següents fases: 

1. Fase de curiositat i aproximació. La prescripció de tercers o factors circumstancials fan 
que certs ciutadans fixin l'atenció sobre determinades pràctiques culturals. 

2. Fase de prova. Si no hi ha factors que ho impedeixin tenen lloc les primeres experiències. 
Si l'experiència és satisfactòria sorgeix o es reforça el desig de repetir, i si és negativa o 
irrellevant el procés es bloqueja. 

3. Fase de desenvolupament de confiança. Després de diverses experiències satisfactòries 
sorgeix  la confiança en el creador o promotor, que es va afermant amb  l'acumulació 
d'experiència positiva i que acostuma a ser recíproca. La confiança porta a considerar a 
el  creador  o  promotor  com  a  proveïdor  i  prescriptor  de  referència.  En  la  fase  de 
confiança  consolidada,  la  incidència  d'una  o  diverses  experiències  insatisfactòries  o 
irrellevants no afecta la continuïtat. 

4. Fase  de  desenvolupament  de  compromís.  La  confiança  genera  disposició  a  el 
compromís,  i  aquest  és  el  principal  factor  de  continuïtat  de  la  participació  en  les 
propostes dels creadors o promotors, fins i tot en circumstàncies adverses. 
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Cada membre del conjunt de públics d'una pràctica cultural es pot situar en un dels estadis de 
demanda i de relació amb aquella pràctica cultural que hem definit, circumstància que fa més 
complex  el  desenvolupament  de  públics  perquè  incrementa  la  seva  diversitat.  Però  la 
identificació d'estadis ens permet definir estratègies comunes per a cada un d'ells. 

 

Finalitats del desenvolupament de públics culturals  

‐ Afavorir la demanda i el consum com a condició indispensable pel desenvolupament de 
les Indústries Culturals i Creatives com a eix econòmic. 

‐ Afavorir les pràctiques culturals de consum i creació de la ciutadania com a factor que 
facilita el desenvolupament personal i la cohesió social. 

‐ Afavorir la capacitat d’iniciativa dels ciutadans i de les comunitats d’interès cultural com 
a generadors de propostes autogestionades obertes a la comunitat. 

‐  
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DIAGNOSI  

L’Àrea de Cultura de  l’Ajuntament de Girona va promoure  l’elaboració del Mapa Cultural de 
Girona  amb  l’objectiu  de  generar  coneixement  sobre  la  participació  de  la  ciutadania  en  la 
programació cultural de la ciutat, per tal que els agents culturals i els responsables de la política 
cultural  disposin  d’una  radiografia  objectiva  que  fonamenti  la  seva  presa  de  decisions 
estratègiques  i operatives  amb  la  finalitat de millorar  la programació  cultural  i, per  tant,  el 
nombre, diversitat i equilibri territorial dels públics que hi participen. El Mapa Cultural de Girona, 
elaborat per Bissap, es va presentar el mes de març de 2018. L’estudi conclüia: 

És difícil valorar l’oferta cultural de Girona i el seu impacte en la vida ciutadana perquè 
el sistema d’indicadors de l‘acció que desenvolupen els diferents operadors culturals no 
és  prou  eficient.  Això  ha  obligat  a  destinar molts  esforços  a  aconseguir  informació 
quantitativa  i  qualitativa,  i  les  dades  obtingudes,  en  alguns  casos,  són  parcials  i 
estimatives. 

També  és  difícil  valorar  l’oferta  cultural  de  la  ciutat  sense  tenir  en  compte  la  dels 
municipis del seu entorn pròxim, ja que la comunitat cultural real va més enllà dels límits 
del  municipi.  Les  lògiques  metropolitanes  s’observen  de  manera  molt  clara  en  la 
procedència territorial dels públics de  les pràctiques culturals de  la ciutat de Girona,  i 
caldria analitzar si la mobilitat dels públics és centrípeta o bidireccional.  

A partir de les diverses fonts d’informació explorades, malgrat això, es poden formular 
les conclusions que s’exposen a continuació. 

L’oferta cultural de la ciutat és densa (6.126 activitats registrades el 2016), sobretot en 
pràctiques  de  difusió  o  exhibició.  En  pràctiques  de  formació  i  creació  és,  en  canvi, 
insuficient per assegurar un equilibri òptim en la cadena de valor i evitar la fuga de talent. 
A nivel de  sectors, potser  l’oferta  cultural  té un perfil baix  en art  contemporani.  Les 
persones  consultades  plantegen  dubtes,  també,  sobre  l’adequació  de  l’oferta  a  les 
persones amb diversitat funcional. 

Hi ha molts operadors culturals: a més de l’Ajuntament, hi ha tres operadors públics i un 
centenar de privats. L’Ajuntament, englobant l’Àrea de Cultura i els Centres Cívics, és el 
principal operador (ha organitzat més del 57% de les activitats del 2016). Les persones 
consultades, en general, considere n que  la cordinació entre els operadors culturals és 
escassa i això provoca solapaments. En el cas de l’Ajuntament, es constata que l’oferta 
de l’Àrea de Cultura i la de Centre Cívics no estan prou coordinades ni vertebrades, i això 
impedeix generar sinergies entre la programació de proximitat i la de centralitat. 

Es  constata  la  insuficiència en  la  coordinació  i  les aliances entre els  responsables de 
l’oferta  cultural  i  dels  centres  educatius,  atès  que  aquests  són,  en molts  casos,  els 
principals mediadors  per  acompanyar  els  ciutadans  a  accedir  a  les  seves  primeres 
experiències culturals i afavorir la formació de valors i interessos culturals. També són 
els mediadors que poden ajudar a eliminar els prejudicis territorials dels ciutadans que 
viuen als barris del centre de la ciutat. També hi ha manca de sinergies culturals entre 
l’Ajuntament  i  la Universitat, atès que aquesta és un gran actiu cultural de  la ciutat  i 
conté una part molt significativa de la població. 
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L’aposta  estratègica  de  Girona  com  a  ciutat  de  festivals  té  aspectes molt  positius, 
sobretot en l’àmbit del turisme i la promoció econòmica, però no sols no beneficia l’acció 
que els agents culturals  locals realitzen en els barris perifèrics sinó que té un  impacte 
negatiu perquè limita la seva visibilitat social i els recursos públics que poden disposar. 
A més, la seva concentració majoritària en el centre històric, a més d’ocasionar molèsties 
als residents, dificulta l’assoliment de l’equilibri territorial de la ciutat.  

La  participació  dels  ciutadans  en  l‘oferta  cultural  és  notable,  amb  una  mitjana 
d’ocupació global per damunt del 80%, encara que en la programació escènica i musical 
ha estat només del 60%. Més del 65% dels públics participants són dones i els que tenen 
menys de 35 anys són menys del 18%. Gairebé el 30% tenen una freqüència de consum 
setmanal, el 30% quinzenal o mensual, i gairebé el 40% la tenen inferior a una vegada al 
mes. 

La programació cultural de la ciutat de Girona es projecta més enllà de la ciutat, exercint 
plenament de capital cultural de  les comarques gironines. El 58% viuen a  la ciutat de 
Girona  i  el 25% als altres municipis de  les  comarques de Girona  (en  la programació 
escènica  i musical, els públics dels altres municipis de  la província han estat el 46%). 
Aquesta important participació de públics de les comarques de Girona en l’oferta de la 
ciutat és una gran oportunitat per considerar que la cultura és un dels principals motors 
de desenvolupament de Girona. 

Hi ha una forta concentració de l’oferta cultural en el centre històric (hi tenen lloc més 
del 50% dels projectes  registrats). Això comporta que, a més de  les molèsties que  la 
freqüència d’activitats pot ocasionar als residents, es desaprofiten  les oportunitats de 
contribuir a la dinamització de barris perifèrics a través de l’acció cultural.  

Els artistes i petits operadors culturals no consideren prou satisfactori el suport que reben 
de l’Ajuntament i que necessiten per poder dur a terme les seves pràctiques de creació, 
formació  o  difusió.  Consideren  que  els  recursos  econòmics  i  infraestructurals  són 
escassos  i que  el procediment  d’accedir‐hi  és  complex  i disuasori. Constaten, a nivel 
d’infraestructures, una certa mancança d’espais de creació i producció, especialment en 
l’àmbit  de  les  arts  escèniques.  D’altra  banda,  tot  i  haver‐hi  un  nombre  significatiu 
d’infraestructures per a usos culturals, no hi ha un sistema centralitzat per conèixer‐les i 
accedir‐hi  ni  han  estat  objecte  d’un  procés  de  racionalització  per  adequar‐les  a  les 
necessitats  funcionals dels operadors  locals. L’acció de  l’Ajuntament en el  foment de 
l’acció cultural dels operadors locals, en general, ha anat a remolc de les seves propostes 
i  no  ha  estat  proactiva.  També  hi  ha  incidit  el  marc  jurídic  vigent  que  dificulta 
notablement l’establiment de línies de cooperació públic‐privat. 

Els desplaçaments als equipaments culturals més habituals es fan majoritàriament a peu 
o  en  cotxe  i,  habitualment,  no  requereixen més  de  10 minuts.  El  desplaçament  en 
transport públic és poc habitual, a causa de la insuficiència d’horaris, línies i freqüències 
de pas.  

La valoració que els públics fan de l’oferta cultural de la ciutat és excel∙lent (el 77,5% la 
consideren bona o molt bona). També ho és la valoració de la informació que tenen sobre 
l’oferta  cultural  (el 83,2%  es  consideren ben o molt ben  informats).  Els que  fan una 
valoració més crítica són, en general, els públics més ocasionals.  
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Els públics joves són escassos en la majoria de pràctiques culturals, fent excepció de la 
música moderna,  a  causa  de  diversos  factors  que  hi  incideixen,  entre  els  quals  cal 
considerar  els  hàbits  predominants  de  les  noves  generacions  digitals  i  el  fet  de  no 
comptar amb ells en la confecció i gestió de les propostes. 

 Sobre la participació dels públics joves, remarcava: 

La percepció de la manca de participació dels joves en l’oferta cultural, tant en creació 
com en consum, porta a pensar en una manca d’adequació de l’oferta perquè molts joves 
no  tenen  interès  en  participar  en  l’oferta  institucionalitzada  d’activitats  culturals 
tradicionals i, en canvi, estan més disposats a participar en pràctiques autogestionades 
o en les que hi tenen un paper més actiu. 

I sobre les pràctiques culturals de proximitat i de centralitat l’estudi remarcava: 

Caldria  establir  una  lògica  de  complementarietat  entre  la  programació  de  l’Àrea  de 
Cultura (centrada en la cultura de centralitat, ubicada principalment en el centre històric 
i que té més visibilitat ciutadana) i la de Centres Cívics (centrada en la de proximitat) per 
assolir un millor encaix entre ambdues ofertes. 

D’aquesta  anàlisi  i  considerant  els  objectius  de  l’actuació,  sobresurten  quatre  qüestions 
rellevants: 

‐ La gestió de públics que realitzen els diferents operadors no respon a cap model comú 
definit i, per tant, no s’assoleix un nivell elevat d’eficiència en els resultats perquè les 
metodologies utilitzades són de caràcter transaccional i no es basen en el coneixement 
dels públics objectiu (perfil, interessos, beneficis cercats…). 

‐ No  hi  ha  cap  sistema  de  recollida  i  explotació  d’indicadors  que  permeti  tenir  un 
coneixement general i objectiu de l’oferta i la demanda cultural. 

‐ Es constata, en general, una baixa participació dels joves en la programació cultural de 
caràcter institucional. 

‐ Hi ha un cert desequilibri territorial en la participació de públics de l’oferta cultural de 
centralitat,  que  queda  compensada  amb  l’oferta  cultural  de  proximitat  que  fan  els 
centres cívics. 
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MODEL VARC DE GESTIÓ INTEGRAL DE PÚBLICS 

A partir de la diagnosi i de les consideracions vistes anteriorment, s’elabora un model de gestió 
integral dels públics culturals de Girona i el seu entorn territorial que contempla els estadis clau 
de la demanda per crear i captar públics culturals, tenint en compte els següents principis: 

‐ Els interessos i valors culturals sorgeixen d’experiències culturals significatives. 
‐ Els  ciutadans  tenen  les  seves primeres experiències  culturals en  l’entorn  familiar, el 

sistema educatiu i les associacions i altres operadors culturals de proximitat. Unes són 
induïdes i altres casuals. 

‐ L’interès d’una persona per una pràctica cultural es dóna quan considera que satisfà les 
seves  necessitats  culturals  i  que  li  aporta  els  beneficis  cercats. Només  podem  tenir 
interès per pràctiques culturals que hem experimentat de manera directa o indirecta. 

‐ Moltes vegades els ciutadans desconeixen l’oferta de pràctiques culturals del seu entorn 
encara que tinguin accés a la informació. 

‐ Altres vegades  la coneixen però no hi poden participar per determinades barreres o 
resistències objectives o subjectives (prejudicis). 

‐ Podem entendre la gestió de públics com un cercle virtuós: cada estadi és la base del 
següent i cal cercar un flux equilibrat entre ells. 

Aquesta anàlisi desemboca en el Model VARC de gestió integral de públics culturals, el qual es 
basa en quatre estadis fonamentals interrelacionats en forma de cercle virtuós: 

‐ Formació de valors i interessos culturals 
‐ Atracció de persones interessades per l’oferta cultural 
‐ Gestió relacional de públics registrats 
‐ Formació de comunitats d’interès cultural 
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Cada estadi té el seu objectiu i una metodologia per assolir els resultats buscats. 

 

VALOR 

 Formació de valor i interessos culturals en la ciutadania 

Agents 

 Entorn familiar (reproductiu) 

 Sistema educatiu (universal) 

 Associacions i comunitats culturals 

 Centres Cívics, biblioteques i altres equipaments de proximitat 

Metodologia 

 Oferir la oportunitat de tenir primeres experiències culturals significatives que generin 
ganes de repetir 

 Acompanyar la repetició 

Resultat  Mig i llarg termini 

 Ampliació dels ciutadans amb interessos culturals 

 

ATRACCIÓ 

 Atracció de persones interessades per l’oferta cultural de l’entorn 

Agents 

 Girona Cultura 

 Taules o plataformes d’entitats culturals 

Metodologia 

 Web amb agenda cultural ben posicionada, difusió a través de butlletins electrònics 

generals i xarxes socials 

o Aterratge a la web de navegants interessats (Inbound) 

o Subscripció al butlletí de Girona Cultura  

 Enllaç d’accés al web de l’operador corresponent 

o Tast de producte (continguts web de qualitat en obert) 

o Oferiment de productes complets o de segon nivell, previ registre (formulari) 

Resultat  Curt termini 

 Increment de  registres de  les bases de dades de  leads dels operadors  culturals  i de 
Girona Cultura 
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RELACIONS 

 Gestió Relacional de públics registrats 

Agents 

 Operadors culturals (equipaments i projectes) 

Metodologia 

 Sistema de ticketing amb eines CRM (històric activitat) 

 Explotació de les dades dels leads per conèixer els seus interessos i hàbits 

 Butlletins a llistes de distribució amb propostes personalitzades 

 Consulta de satisfacció, diàleg interactiu, fòrums d’opinió 

 Generació progressiva de confiança 

Resultat  Curt termini 

 Ampliació d’interessos 

 Increment de la freqüència de consum 

 Creació d’hàbits i actitud proactiva 

 Increment de la capacitat de descodificació de llenguatges artístics i anàlisi crítica 

 Implicació i compromís amb el projecte 

 

COMUNITAT 

 Formació de comunitats d’interès  

Agents 

 Operadors culturals (equipaments i projectes) 

Metodologia 

 Invitació a participar en la planificació, gestió i avaluació del projecte o en processos de 

co‐creació 

 Compromís i apoderament 

 Definició d’un model de governança participativa 

 Metodologia de l’animació sociocultural o dinamització comunitària 

Resultat  Mig i llarg termini 

 Constitució i funcionament d’una comunitat d’interès cultural 

o Els membres de la comunitat aporten valor: temps, recursos financers, 

prescripció a tercers, etc. 

o Criteris: transparència, decisió consensuada, autogestió   
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DESPLEGAMENT D’ACCIONS I PROGRAMES DE CREACIÓ DE PÚBLICS 

Partint del Model VARC de gestió integral de públics culturals es despleguen diferents accions 
buscant un equilibri entre els diferents estadis per  tal de  cobrir  tota  la  cadena de valor del 
desenvolupament de públics culturals. 
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ACCIONS DE CREACIÓ I CAPTACIÓ DE PÚBLICS 
VALOR 

 Formació de valor i interessos culturals en la ciutadania 

 

CREACIONS ARTÍSTIQUES COMUNITÀRIES ALS BARRIS 

Objectiu: dinamització comunitària a través de l’art per formar valor i interessos culturals en el 
públic potencial. 

Resultat: ampliació dels ciutadans amb interessos culturals. 

Considerant  que  l’espai  públic  és  el  principal  punt  de  trobada  espontani  dels  barris  i  amb 
l’objectiu de formar valor  i  interessos culturals en el públic potencial es realitzaran creacions 
artístiques comunitàries en vuit espais públics urbans de Girona. 

Es  proposen  vuit  llocs  per  ser  intervinguts  elegits  per  les  seves  particularitats,  dificultats  i 
potencialitats. Creadors artístics acompanyaran els veïns i veïnes en la recerca i la creació. Les 
creacions, que respondran als interessos de cada barri, suposaran una oportunitat pel públic de 
descobrir  l’art  i  la creativitat  i permetran repensar  l’ús de diferents espais urbans de manera 
col∙lectiva a partir de diversos llenguatges artístics. 

Les  creacions  artístiques  es basen  en  la participació de  la  comunitat  involucrada per  tal de 
formar valor, generar  interès per  les pràctiques culturals en el públic potencial  i captar nous 
públics de la demanda latent. 

Els vuit emplaçaments elegits estan distribuïts pels següents barris: Santa Eugènia–Can Gibert 
del Pla, Sant Narcís, Zona Est–Onyar, Zona Oest–Ter, Pont Major–Pedret, Pla de Palau  i Barri 
vell–Mercadal.   

Metodologia: concurs de projectes amb intervenció de jurat, obert i en una sola fase.  

L’objecte del concurs de projectes és  l’adjudicació del  servei de dinamització  sociocultural a 
través de creacions artístiques comunitàries a vuit espais públics emplaçats en diferents barris 
de la ciutat de Girona. El seu resultat serà la selecció de vuit projectes que segons el criteri d’un 
jurat resultin mereixedores de ser portades a terme als espais públics de la ciutat. 

El  projectes  han  de  consistir  en  una  experiència  artística  a  l’espai  públic  amb  l'objectiu  de 
generar  dinàmiques  culturals  innovadores,  sensibilitzadores  i  creatives  que  comptin  amb  la 
participació de la comunitat propera i que generin interès per les pràctiques culturals.  

El projecte ha de tenir en compte: 
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‐ La creació comunitària és un procés composat de diverses fases que permet construir 
de forma col∙laborativa una producció artística de qualitat a partir de les vivències de la 
comunitat. El  llenguatge artístic,  la durada,  la  temàtica,  l’objectiu,  la  representació  i 
l’espai on aquesta es fa varien segons les necessitats i el context de cada projecte. 

‐ D’aquesta manera, els serveis de dinamització sociocultural contribuiran a fomentar la 
participació cultural mitjançant  l’arrelament  i acompanyament de  la comunitat en  les 
creacions.  

‐ El procés de cocreació és  l’eina bàsica del projecte. La cocreació és un procés actiu, 
creatiu  i  social,  basat  en  la  col∙laboració  entre  la  comunitat  i  l’entitat  o  empresa 
guanyadora. 

‐ El projecte haurà de  tenir  lloc als emplaçaments definits en aquest plec  tècnic  i que 
responen  a  unes  particularitats  i  potencialitats,  especificades  en  aquest  plec.  No 
s’acceptaran propostes en altres espais. 

‐ El projecte haurà de reflectir la implicació i relació amb el barri o les activitats que s’hi 
donen. 

‐ Les  creacions  artístiques  han  de  ser  originals  i  és  imprescindible  que  es  concebin 
específicament per l’espai triat (site specific). 

‐ La  comunitat  participant  la  formaran  les  entitats  i/o  serveis  (associacions  veïnals, 
escoles, serveis assistencials...) del barri on es realitzarà cada creació artística. A l’Annex 
1 i per cada lot es defineix com a “Comunitat participant”.  

‐ Els  centres  cívics  de  cada  barri  jugaran  un  paper  de  connector  entre  la  comunitat 
participant i l’empresa o entitat adjudicatària del projecte. 

 

APLICACIÓ MÒBIL DE DIFUSIÓ DEL PATRIMONI 

Objectiu: creació d’una aplicació mòbil orientada a  la difusió del patrimoni per augmentar el 
públic actiu i acostar‐lo a noves formes de consum cultural. 

Resultat: Ampliació dels ciutadans amb interessos culturals 

La comunicació i els nous formats d’exhibició han de jugar un paper fonamental en el procés de 
creació de públics. Es desenvoluparà una aplicació mòbil per  la difusió  i posada en valor del 
patrimoni cultural de Girona a través de sis itineraris culturals de temàtica diversa i per a tota la 
família. Els  itineraris aniran dirigits als aficionats a  la ficció cinematogràfica  i als amants de  la 
història, l'arquitectura i l'art urbà. Quan es finalitza un itinerari, es pot gaudir d'un descompte 
del 50% en l'entrada a escollir entre diferents museus i un 10% de descompte en els productes 
de les respectives botigues. 

D’aquesta manera, s’ofereix la oportunitat de tenir una experiència cultural significativa per tal 
de generar o ampliar els interessos culturals de la ciutadania.  

Metodologia:  procediment  obert  simplificat  abreujat  per  contractar  un  empresa  que 
desenvolupi l’aplicació mòbil.  
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Amb l’objectiu de crear un producte pels visitants de la ciutat de Girona que els ajudi a descobrir 
el patrimoni cultural de la ciutat, es desenvoluparà una aplicació nativa per dispositius mòbils 
iOS  i Android que guiarà al visitant per diferents espais patrimonials a  través d’uns  itineraris 
culturals. Els usuaris podran escollir entre diferents itineraris temàtics a través dels quals podran 
descobrir la història i la cultura de la ciutat. 

La base del servei és el desenvolupament d’una aplicació mòbil per a la difusió i posada en valor 
del patrimoni cultural de Girona mitjançant itineraris culturals classificats per temàtiques. Cada 
un d’aquests itineraris tindrà uns punts d’interès (POI) on el visitant haurà de desplaçar‐se per a 
poder visualitzar el contingut (text, imatges, vídeo) relacionat amb el punt d’interès. 

 
ATRACCIÓ 

 Atracció de persones interessades per l’oferta cultural de l’entorn 

 
 

DIFUSÓ  WEB  DE  L’OFERTA  CULTUAL:  RACIONALITZACIÓ  DE  CONTINGUTS  I  COHERÈNCIA 
GRÀFICA 

Objectiu:  atracció  de  persones  interessades  per  l’oferta  cultural  de  Girona  i  el  seu  entorn 
territorial.  

Resultat:  millora  en  la  difusió  i  comunicació  d’activitats,  cursos  artístics  i  recursos  per  a 
professionals, tenint en compte l’experiència d’usuari i els públics objectius de cada proposta de 
valor. 

Per atraure persones interessades per l’oferta cultural de l’entorn als webs de difusió cultural 
s’han d’ampliar, ordenar  i  racionalitzar els continguts de  forma efectiva  i  sostenible, donant 
unitat  i coherència gràfica al conjunt de  l’oferta cultural de Girona  i el seu entorn territorial: 
agenda d’activitats culturals, cursos i tallers de formació artística, suport a la creació i producció, 
continguts audiovisuals, etc. 

Metodologia: procediment obert per contractar els serveis de desenvolupament i desplegament 
d’un sistema TIC per a la coordinació del sector de les ICC i la visualització de l’oferta cultural. 

En el marc del PECT ICC, l’actuació 2 (Creació d’una eina TIC transversal de coordinació del sector 
de les ICC) de l’operació 2 (Oficina de gestió i foment de les arts) contempla la creació d’una eina 
TIC que serveixi d’instrument per coordinar el sector i fer‐lo visible al públic general potenciant 
les dinàmiques de treball col∙laboratiu en línia. Aquest sistema consta d’una plataforma virtual 
de comunicació i interacció de la comunitat creativa, i d’un conjunt de webs culturals dirigits a 
difondre de forma dinàmica les activitats i els agents culturals de Girona i el seu entorn urbà, 
amb l’objectiu d’augmentar el consum cultural i ampliar els públics existents. 

El  sistema TIC  inclou una plataforma virtual que ofereix un  seguit d’eines per coordinar‐se  i 
interaccionar als usuaris del sector de  les  Indústries Culturals  i Creatives. Aquesta plataforma 
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virtual, a la vegada, serveix per gestionar bona part dels continguts que es mostraran a les webs 
culturals públiques del mateix sistema TIC, donant visibilitat al sector. 

La millora en  la comunicació de continguts, serveis  i productes culturals permetrà dirigir‐se a 
públics  concrets,  ampliar  els  públics  existents  i  augmentar  el  consum  cultural.  El  servei  de 
disseny gràfic del sistema TIC inclou el disseny gràfic del conjunt de webs culturals públiques i el 
disseny gràfic del gestor de continguts d’aquestes webs. 

El conjunt de webs culturals públiques consta de 6 llocs web: 

1. Web d’aterratge 
2. Web de difusió de l’oferta cultural 
3. Web de difusió de serveis i recursos per a la creació i producció artística 
4. Web de difusió de l’oferta formativa artística 
5. Web de difusió de serveis i recursos per a la producció cinematogràfica 
6. Web de difusió de continguts culturals en format audiovisual 

Cada web tindrà el seu propi gestor de continguts des d’on els administradors podran modificar 
els continguts de  la web  (textos,  imatges, noticies  internes, avisos...). El gestor de continguts 
haurà  d’estar  preparat  per  gestionar  de  forma  independent  el  contingut,  el  disseny  i  la 
distribució dels apartats de forma dinàmica.  

Les sis webs han de tenir entitat pròpia  i, al mateix temps, mantenir una coherència gràfica. 
L’estil del gestor de continguts ha de tenir relació gràfica amb les webs públiques. Les interfícies 
de gestió de dades han de ser amables, senzilles i intuïtives per facilitar als usuaris la gestió de 
continguts. 

 

ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ EN XARXES SOCIALS PER PROMOCIONAR I DIFONDRE LES ICC 
DEL TERRITORI I ESDEVENIMENT D’INTERÈS PER LA CIUTADANIA   

Objectiu: atracció de persones interessades per l’activitat cultural i creativa de Girona i el seu 
entorn territorial.  

Resultat: visibilització de l’activitat cultual i creativa de Girona i el seu entorn i augment de públic 
amb interessos culturals. 

L’actuació, entre altres accions, ha d’utilitzar els mitjans digitals per a la creació de públics i de 
continguts culturals. El propòsit és fidelitzar el públic, amb continguts i productes que lliguin la 
creació del territori amb un nínxol de públic àvid de continguts de qualitat. 

Metodologia:  procediment  obert  per  contractar  els  serveis  de  realització  de  l’estratègia  de 
comunicació digital, creació, redacció, curació, edició, manteniment i dinamització de continguts 
per les xarxes socials de GironaCultura i GironaCrea amb l’objectiu de promocionar i difondre 
les ICC del territori i esdeveniments culturals d’interès per a la ciutadania. 
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La base del servei és  la realització de  l’estratègia de comunicació digital en xarxes socials de 
continguts sobre l’activitat cultural i creativa a Girona i el seu entorn per promocionar i difondre 
les  ICC  del  territori.  El  servei  inclou  la  creació,  redacció,  curació,  edició,  manteniment  i 
dinamització  de  continguts  digitals  per  les  xarxes  socials  de  GironaCultura  i  GironCrea  de 
l’Ajuntament de Girona.  

L’objectiu principal de la comunicació de GironaCultura és difondre la programació cultural de 
la  ciutat  de  Girona  i  el  seu  entorn,  així  com  fomentar  la  participació  cultural  i  apropar  la 
ciutadania a les arts i la cultura, amb el propòsit de convertir‐la en agent cultural actiu.  

L’objectiu principal de  la  comunicació de GironaCrea és posar en  valor  el  talent  creatiu del 
territori, els professionals i equipaments que col∙laboren i acompanyen en aquests processos, 
així com als públics que participen activament del fet creatiu.  

El desenvolupament de  les tasques objecte del contracte han de donar resposta als objectius 
següents: 

‐ Difondre l’activitat cultural de Girona i el seu entorn territorial a la ciutadania. 
‐ Donar visibilitat a projectes  i esdeveniments culturals que tenen  lloc a Girona  i el seu 

entorn territorial. 
‐ Posar en valor la cultura com un bé essencial i els drets culturals de la ciutadania. 
‐ Generar interès per les pràctiques artístiques amb continguts de qualitat. 
‐ Donar a conèixer el teixit creatiu del territori al propi sector i a la ciutadania en general. 
‐ Generar els valors que promoguin el sentiment de pertinença a la comunitat cultural i 

creativa del territori.  
‐ Articular  el  teixit  creatiu del  territori  entorn  a GironaCrea,  la  comunitat  creativa de 

Girona. 
‐ Incrementar  la  interacció  de  les  comunitats  i  seguidors  de  les  xarxes  socials  de 

GironaCultura i GironaCrea. 
‐ Potenciar les marques GironaCultura i GironaCrea i consolidar el seu posicionament des 

de les diferents activitats, programes i projectes per esdevenir prescriptors culturals a 
Girona i el seu entorn. 

Públics objectius: 

‐ Creadors/es, artistes, artesans/es, empreses, entitats, equipaments i  professionals del 
sector cultural i creatiu de Girona i el seu entorn territorial. 

‐ Ciutadans i ciutadanes de Girona i el seu entorn territorial amb interessos culturals. 
‐ Ciutadania en general.  
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RELACIONS 

 Gestió Relacional de públics registrats 

 

ANÀLISI  DELS  SISTEMES  DE  DIFUSIÓ  DE  L’OFERTA  CULTURAL,  PROPOSTES  DE MILLORA  I 
CAMPANYES DE COMUNICACIÓ PER IMPULSAR EL CONSUM CULTURAL 

Objectiu: millorar  i  reforçar  la  comunicació  cultural amb  la  ciutadania per atraure persones 
interessades en l’oferta cultural de Girona i el seu entorn, ampliar els  interessos culturals dels 
públics actius i incrementar la seva freqüència de consum. 

Resultat: coneixement dels hàbits dels públics culturals en  relació amb  la difusió de  l’oferta 
cultural, ampliació dels ciutadans amb interessos culturals i ampliació d’interessos culturals en 
els públics actius.  

Millorar  i  reforçar  la  comunicació  cultural  amb  la  ciutadania  requereix  desenvolupar  una 
estratègia global de comunicació de l’oferta cultural de Girona i el seu entorn territorial, així com 
campanyes de comunicació dirigides a públics concrets (joves, creadors, educació i barris).  

S’analitzaran  els  sistemes  actuals  de  difusió  de  l’oferta  cultural  de  Girona  i  el  seu  entorn 
territorial  i  a  partir  de  l’anàlisi  es  proposaran  millores  d’aquests  sistemes  per  ampliar  la 
coordinació i l’abast territorial de la comunicació de l’oferta cultural i es dissenyaran i executaran 
campanyes de comunicació dirigides a públics concrets per augmentar el públic actiu. 

Metodologia: procediment obert  simplificat abreujat per contractar els  serveis d’anàlisi dels 
sistemes de difusió de l’oferta cultural de Girona i el seu entorn territorial, proposta de millores 
dels  sistemes,  i  disseny  i  execució  de  campanyes  de  comunicació  per  impulsar  el  consum 
cultural. 

La base del servei és l’anàlisi dels sistemes de difusió de l’oferta cultural de Girona i el seu entorn 
territorial.  El  servei  també  comporta  la  proposta  de millores  dels  sistemes  per  ampliar  la 
coordinació i l’abast territorial de la comunicació de l’oferta cultural local, així com el disseny i 
execució de campanyes de comunicació dirigides a públics concrets per generar interès per les 
pràctiques culturals en el públic potencial i augmentar el públic actiu. 

L’empresa  adjudicatària  s’encarregarà  de  recollir  i  gestionar  la  informació  necessària  per 
realitzar l’anàlisi dels sistemes de difusió de l’oferta cultural de Girona i el seu entorn territorial: 
identificació  i recollida de dades, definició d’indicadors, elaboració d’enquestes, entrevistes o 
altres tècniques de recollida d’informació, anàlisi de les dades obtingudes, etc. 

L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la gestió i la coordinació dels continguts necessaris de 
cada  campanya.  Cada  campanya  anirà  dirigida  a  públics,  mitjans,  mercats  i  productes 
diferenciats.  Identificarà,  recopilarà,  actualitzarà  els  continguts  online  i  offline  de  cada 
campanya (fotos, vídeos, gràfics, textos, infografies…).  
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SIMPOSI INTERNACIONAL I SESSIONS D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES EN GESTIÓ RELACIONAL 
DE PÚBLICS CUTLURALS ADREÇADES ALS OPERADORS CULTURALS 

Objectiu: promoure el debat sobre la formació i desenvolupament de públics entre operadors, 
ciutadans i responsables de polítiques culturals i facilitar als operadors culturals la competència 
tècnica en gestió relacional per diversificar, incrementar i estabilitzar les pràctiques dels públics 
actius i captar nous públics de la demanda latent. 

Resultat: augment d’aptituds dels operadors culturals en gestió relacional dels públics culturals. 

Per tenir un marc de referència i sensibilitzar els operadors culturals sobre les noves fórmules 
de  relació  i  comunicació  amb  els  públics  de  la  cultura  és  necessari  conèixer  les  principals 
reflexions  i  tendències  internacionals  en  formació  i  desenvolupament  de  públics  a  través 
d’accions d’acompanyament  i  assessorament  als operadors  culturals perquè  aquests puguin 
augmentar el públic actiu en les seves propostes de valor. 

Metodologia:  procediment  obert  simplificat  abreujat  per  contractar  els  serveis  de  disseny, 
organització  i producció  d’un  simposi  internacional  i de  sessions d’intercanvi d’experiències 
sobre gestió de públics de la cultura. 

L’empresa adjudicatària serà responsable del disseny, organització tècnica, producció i logística 
d’un  simposi  internacional  sobre  la gestió de públics de  la  cultura  i de  sessions d’intercanvi 
d’experiències sobre la gestió relacional de públics culturals adreçades a operadors culturals.  

El simposi ha de ser un espai de reflexió sobre la gestió de públics de la cultura amb professionals 
experts locals i internacionals, així com d’anàlisi d’experiències i tendències internacionals.  

Els objectius del simposi són: 

‐ Promoure el debat sobre  la formació  i desenvolupament de públics entre operadors, 
ciutadans i responsables de polítiques culturals de Girona. 

‐ Conèixer  les  principals  reflexions  i  tendències  internacionals  en  formació  i 
desenvolupament de públics per tenir un marc de referència. 

‐ Situar a Girona com un dels epicentres de reflexió sobre  la gestió de públics culturals 
per tal que la ciutat participi en els fòrums internacionals sobre la qüestió. 

Per  conscienciar  i  sensibilitzar  els  operadors  culturals  sobre  les  noves  fórmules  de  relació  i 
comunicació es realitzaran 4 sessions d’intercanvi d’experiències sobre màrqueting relacional i 
desenvolupament de públics en cultura.  

L’objectiu de  les sessions és facilitar als operadors culturals  la competència tècnica en gestió 
relacional de públics per aplicar‐la en les seves propostes de valor.  

Aquestes  sessions  s’adreçaran  a  petits  i  grans  operadors  culturals  i,  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). 
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Les sessions s’estructuraran en dos blocs:  

‐ Intercanvi d’experiències entre operadors culturals de la província de Girona 
‐ Presentació de casos de bones pràctiques (operadors culturals de Catalunya) 

 
 

COMUNITAT 

 Formació de comunitats d’interès  

 

PARTICIPACIÓ CULTURAL DELS JOVES A TRAVÉS D’UNA EXPERIÈNCIA PILOT D’IMPLICACIÓ DE 
JOVES EN PROGRAMACIONS CULTURALS 

Objectiu: crear una oferta cultural amb els joves i per als joves. 

Resultat: increment de participants joves en l’oferta cultural i constitució i funcionament d’una 
comunitat d’interès cultural. 

Molts  joves no  tenen  interès  a participar  en  l’oferta  institucionalitzada d’activitats  culturals 
tradicionals i, en canvi, estan més disposats a participar en pràctiques autogestionades o en les 
que hi tenen un paper més actiu.  

Per assolir l’objectiu és necessari fomentar la participació activa dels joves en les programacions 
culturals a través d’una experiència pilot de mediació cultural, basada en l’acompanyament, per 
tal  de  generar  interès  per  les  pràctiques  culturals  en  aquest  segment  de  públic  potencial, 
contribuir a la difusió i a l’accés a la cultura dels joves i impulsar el foment d’oportunitat per a 
joves programadors culturals. 

Es realitzarà un estudi sobre la participació cultural dels joves de Girona i el seu entorn territorial 
i els factors que més  incideixen en  l’elecció de pràctiques culturals  i una experiència pilot del 
projecte d’implicació de joves en programacions culturals de Girona i el seu entorn territorial. 

La  finalitat del projecte és promoure  l’exhibició de propostes programades per  joves  i per a 
joves, ja sigui en equipaments  i festivals existents o en nous espais  i formats exhibidors de  la 
ciutat.  Aquesta  nova  programació  fomentarà  una  alta  participació  de  població  jove  en  les 
propostes  programades  i  generarà  una  plataforma  de  joves  ambaixadors  a  disposició  dels 
projectes  culturals  (festivals/esdeveniments) que vulguin  incorporar els  joves en  la presa de 
decisions i/o com a públics objectius. 

Metodologia: procediment obert simplificat abreujat per contractar els serveis de realització 
d’un projecte de foment de  la participació cultural dels  joves a través d’una experiència pilot 
d’implicació de joves en programacions culturals. 
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La base del servei és la realització d’un projecte que fomenti la participació activa dels joves en 
programacions culturals per tal de generar interès per les pràctiques culturals en el públic jove, 
contribuir a la difusió i a l’accés a la cultura dels joves i impulsar el foment d’oportunitat per a 
joves programadors culturals. 

El servei preveu dues fases: 

Fase 1: Estudi  sobre  la participació  cultural dels  joves de Girona  i el  seu entorn  territorial  i 
identificació dels factors que més incideixen en l’elecció de pràctiques culturals i propostes   

‐ Diagnosi sobre la participació cultural dels joves (14‐30 anys) de Girona i el seu entorn 
territorial  i  identificació  dels  factors  que més  incideixen  en  l’elecció  de  pràctiques 
culturals. 

‐ Propostes de programes per fomentar la participació cultural de joves i el seu disseny 
metodològic.  

‐ Jornada de presentació de la diagnosi i sessió de conscienciació i  sensibilització.  

La diagnosi té com a objectius: 

‐ Conèixer les entitats promotores (ja siguin publiques, privades, o sense afany de lucre) 
que programen oferta per a joves. 

‐ Conèixer  i  identificar  els  col∙lectius  organitzats  de  joves  que  promouen  activitats 
culturals. 

‐ Valorar els  recursos materials  i econòmics destinats  a  la programació  cultural per  a 
joves. 

‐ Disposar d'informació sobre el grau de coneixement dels serveis, dels equipaments i de 
l'oferta d'activitats, per part dels joves i la valoració que en fan. 

‐ Conèixer i identificar els mediadors (professionals de l’educació que apliquen tècniques 
o metodologies  educatives  per  la  interiorització  de  l’experiència)  que  poden  fer  de 
facilitadors de programes d’intervenció cultural destinats a joves. 

‐ Conèixer els canals de comunicació que fan servir els joves per identificar les propostes 
culturals que són del seu interès. 

‐ Conèixer mecanismes per detectar el talent artístic als instituts. 
 

Fase 2: Experiència pilot del projecte d’implicació de joves en programacions culturals de Girona 
i el seu entorn territorial 

‐ Campanya de captació de joves (14‐30 anys) 
‐ Constitució i dinamització de grups de joves programadors 
‐ Acompanyament als joves en l’elaboració del programa artístic 
‐ Elaboració del programa artístic 
‐ Execució del programa artístic 
‐ Comunicació i difusió de les programacions  
‐ Memòria  i  guia metodològica  del  projecte  d’implicació  de  joves  en  programacions 

culturals 
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Els objectius de l’experiència pilot són: 

‐ Generar interès per les pràctiques culturals en el públic jove  
‐ Impulsar el foment d’oportunitat per a joves programadors culturals. 
‐ Posar en contacte  joves amb programadors d’equipaments  i  festivals de  la ciutat de 

Girona i la seva àrea urbana 
‐ Desenvolupar i sistematitzar una metodologia de treball per incorporar la visió i l’acció 

dels joves en la programació cultural  
‐ Detectar els interessos culturals del públic jove 
‐ Conèixer els canals de comunicació que utilitza el públic jove 
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IMPACTE DE LES ACCIONS  

RESULTATS  

 Coneixement  de  les  principals  reflexions  i  tendències  internacionals  en  formació  i 

desenvolupament de públics de la cultura 

 Anàlisi de  la difusió de  l’oferta cultural  i  coneixement dels hàbits de  la demanda en 

relació a la informació i comunicació cultural 

 Ampliació dels ciutadans amb interessos culturals  

 Increment de registres a les base de dades de Girona Cultura 

 Ampliació d’interessos culturals dels públics actius 

 Increment de la freqüència de consum cultural dels públics actius 

 Increment de participants joves en l’oferta cultural i constitució i funcionament d’una 

comunitat d’interès cultural 

 Capacitació tècnica dels operadors culturals en gestió relacional de públics  

 Millora del sistema de difusió i comunicació de l’oferta cultural de Girona i el seu 

entorn territorial 

 Visibilització de l’activitat cultual i creativa de Girona i el seu entorn territorial 

 Promoció i difusió de les ICC i d’esdeveniments d’interès per la ciutadania 

 


