
JORNADA	  

Com	  preservar	  la	  dimensió	  cultural	  de	  l’espectacle	  en	  viu?	  
Reptes	  i	  models	  de	  compartir	  recursos	  i	  finançament	  

	  

Lloc:	  Arts	  Santa	  Mònica.	  Rambla	  7,	  Barcelona	  
Data:	  3	  de	  desembre	  	  2013	  
	  

Organitzadors:	  Universitat	  de	  Barcelona,	  Mercat	  de	  les	  Flors,	  FiraTàrrega	  
Col·∙laboradors:	  ENCATC,	  ICEC,	  APGCC,	  IETM	  …	  
	  

Concepte:	  
L’actual	  crisi	  econòmica	  té	  conseqüències	  que	  van	  molt	  més	  enllà	  de	  la	  reducció	  dels	  recursos	  
disponibles	  per	  a	  tirar	  endavant	  els	  projectes	  dissenyats	  per	  companyies,	  festivals	  o	  

equipaments	  culturals.	  Estem	  davant	  d’una	  crisi	  sistèmica,	  de	  legitimitat	  social,	  que	  qüestiona	  
el	  què,	  el	  com,	  el	  per	  a	  qui	  i	  el	  perquè	  fem	  les	  coses.	  En	  aquest	  context,	  sovint	  traumàtic,	  
preservar	  la	  dimensió	  cultural	  dels	  projectes	  escènics	  i	  musicals	  és	  essencial,	  fent	  compatible	  la	  

missió	  artística	  i	  la	  missió	  social	  a	  partir	  dels	  recursos	  disponibles	  i	  la	  capacitat	  per	  multiplicar	  
sinergies.	  L’objectiu	  de	  la	  jornada	  és	  debatre	  sobre	  el	  sentit	  dels	  projectes	  que	  volem	  impulsar	  
i	  analitzar	  els	  models	  de	  com	  fer-‐ho,	  i	  molt	  en	  particular	  sobre	  les	  formes	  de	  compartir	  

recursos	  i	  de	  recerca	  de	  noves	  vies	  de	  finançament.	  Per	  aquest	  motiu,	  aquesta	  és	  una	  
convocatòria	  oberta	  als	  professionals	  dels	  diversos	  àmbits	  de	  l’espectacle	  en	  viu	  per	  compartir	  
i	  conceptualitzar	  uns	  projectes	  que	  es	  puguin	  legitimar	  artísticament	  i	  social,	  i	  discutir	  sobre	  els	  

reptes	  presents	  i	  els	  models	  per	  tirar	  endavant	  els	  respectius	  projectes.	  Volem	  fer-‐ho	  en	  
sessions	  llargues,	  de	  la	  mà	  de	  professionals	  compromesos	  i	  amb	  experiència,	  però	  obertes	  al	  
debat	  de	  tothom.	  Us	  hi	  esperem!	  

	  
Programa:	  

9:30	  h.	   Benvinguda	  
9:45	  h.	   Taula	  rodona:	  La	  tensió	  entre	  compromís	  artístic	  i	  sostenibilitat	  social	  i	  econòmica	  

en	  la	  conceptualització	  dels	  projectes	  per	  part	  dels	  espais	  escènics,	  els	  festivals	  i	  les	  

companyies	  	  
11:30	  h.	   Cafè	  
12:00	  h.	   Taula	  rodona:	  Sostenibilitat	  i	  finançament	  per	  uns	  projectes	  participatius	  i	  

compromesos	  artísticament	  i	  	  social	  
14:00	  h.	   Pausa	  dinar	  
15:30	  h.	   Taula	  rodona:	  Cooperar	  i	  compartir	  recursos	  per	  a	  fer	  sostenible	  l’espectacle	  en	  viu	  

17:30	  h.	   Conclusions	  
18:00	  h.	   Final	  de	  la	  jornada	  
	  

	  
Inscripció:	  90	  Euros	  
50%	  descompte	  als	  membres	  de	  les	  següents	  associacions:	  ENCATC,	  APGCC,	  IETM	  

Estudiants	  de	  gestió	  cultural	  de	  la	  UB:	  gratuït	  
Idioma	  de	  treball:	  anglès	  


