
JORNADES  
XARXAPROD_2016
ESPAIS CREATS 
NOVES CONVIVÈNCIES

NAU IVANOW
24–25 NOVEMBRE

24 NOV.  
_ 
DEBAT
CODI ÈTIC, UNA UTOPIA POSSIBLE
De 17 h a 19 h 
Amb la participació de: Plataforma assembleària d’artistes de Catalunya,  
Associació d’actors i directors, Xarxa d’arts visuals, Associació de professionals  
de la gestió cultural de Catalunya, Consell d’associacions de Catalunya,  
Associació de professionals de la dansa.
Modera: Jordi Oliveres 
 
Activitat gratuïta amb aforament limitat

_
PRESENTACIÓ PROJECTE
MAPATGE DELS ESPAIS DE PRODUCCIÓ  
I CREACIÓ DE CATALUNYA
De 19 h a 19.30 h

A càrrec de: XARXAPROD I SPORA
 
Activitat gratuïta amb aforament limitat

25 NOV.
_
TALLER | 
NOVES FORMES DE GOVERNANÇA  
DELS ESPAIS DE CREACIÓ 
I PRODUCCIÓ CULTURAL AUTOGESTIONATS
De 9.30 h a 14 h
A càrrec de: AMADOR FDEZ. – SAVATER
Els conflictes naturals que es generen front l’heterogeneïtat, les lluites de poder  
que se’n deriven i la separació entre la voluntat, la paraula i l’acció, són alguns  
dels problemes en què diferents formes d’autoorganització, sovint representades  
per les assemblees generals, es troben diàriament. Aquest taller va més enllà  
del problema organitzatiu: repensa les concepcions mateixes de la política i dels béns 
comuns a través d’una mirada microscòpica i quirúrgica a diversos espais autogestionats, 
organitzativament complexes i abocats a l’eficàcia i l’eficiència en l’acompliment  
dels seus objectius. 
 
Aquest taller té places limitades i està dirigit a professionals de la gestió cultural i a creadors.
+ Informació i inscripcions > aquí 

_
TALLER ||
MECANISMES PARTICIPATIUS EN LA GESTIÓ  
D’ESPAIS DE TITULARITAT PÚBLICA
De 9.30 h a 14 h
A càrrec de: JUDIT FONT
Aquest taller reflexiona en profunditat  sobre les noves formes de participació que, 
naturalment,  estan apareixent en els darrers anys en la gestió d’equipaments de titularitat 
pública. Quin és el rol de l’administració davant de la gestió comunitària? Quins són  
els mecanismes de participació que duen a terme aquests espais per tal de garantir  
una major accessibilitat i una distribució dels recursos més eficaç i democràtica?.  
A partir d’una sèrie de preguntes ens endinsem en una nova lògica i obtindrem les claus 
per comprendre un nou concepte d’allò que és públic, més plural i participatiu. 
 
Aquest taller té places limitades i està dirigit a professionals de la gestió cultural i a creadors. 
+ Informació i inscripcions > aquí 

_
TERTÚLIA
PRESENTACIÓ CONCLUSIONS DELS TALLERS
De 16 h a 17h
Amb la participació de relators i talleristes

Activitat gratuïta amb aforament limitat

_
FESTA — CLAUSURA
A partir de les 17.00 h

NAU IVANOW 
Hondures, 28 - 30 
Barcelona

Organitza:

Col·labora: 
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