
 
 
Títol 
 

“Nous temps, noves maneres de treballar: idees i eines         
per realitzar projectes culturals i creatius.” 
 
Explicació de l’activitat  
 
En aquests moments la participació veïnal i en conseqüència el teixit cultural associatiu dels              

municipis està creixent d’una manera imparable, formant part de les programacions culturals            

de cada territori. Ens veiem immersos en un moment molt intens, de recerca permanent, en               

el que, a partir del canvi de paradigma social i cultural s’estan consolidant models exportats               

de la comunicació 2.0, molt més col·laboratius i sostenibles. És moment de canvi i d’analitzar               

el que està passant. 

Amb aquest curs proposam fer una recerca sobre aquest nou model que s’està creant,              

analitzant exemples de nous formats i detectant quins són els conceptes clau que fan possible               

aquesta nova manera de treballar. 

D’aquesta manera, podrem tenir una idea clara de quins són els aspectes dels que s’estan               

nodrint els nous projectes culturals i facilitarem la tasca dels gestors, creadors i altres agents               

culturals que vulguin ser partíceps d’una nova manera de fer cultura. 

Combinarem l’anàlisi de diferents projectes amb la pràctica i coneixerem com funcionen les             

xarxes socials, com un pilar de la nova comunicació, i un gran aliat per donar a conéixer els                  

nostres projectes culturals.  

Les dues sessions tendran en conta el perfil dels participants, analitzant els seus propis              

projectes, fent una assessoria personalitzada per tal que puguin millorar i adaptarse a la nova               

manera de treballar en projectes culturals. 

Forma de treball 

El laboratori s’estructura en dues sessions presencials de 3 hores cada una. El plantejament              

parteix d’una primera part introductòria a cada sessió per tal de presentar alguns conceptes              

claus, elements a tenir en compte i oferir algunes pistes sobre noves metodologies de treball i                

nous reptes i oportunitats. A la segona part aprendrem a donar‐li un ús professional a les                



xarxes socials, decidir quina presència ens interessa,  parlarem de privacitat,          

d’esdeveniments, d’anotacions, de si convé o no lligar‐ho a altres xarxes socials i aprendrem              

algunes eines per gestionar‐les millor. Com dinamitzar‐les per tal d’implicar al públic i             

obtenir repercussió als mitjans convencionals. 

Parlarem de com crear continguts, aconseguir que els altres parlin de nosaltres i treure‐li el               

màxim profit a les xarxes amb les eines que hi ha a la nostra disposició per  automatitzar o                  

per mesurar la repercussió. A continuació es planteja un espai de treball i debat compartit,               

d’aprenentatge horitzontal i col·laboratiu, a partir d’experiències concretes suggerides per          

tots els  participants per a la seva anàlisi. 

Programa curs 

Sessió 1.  

‐Anàlisis del punt d’inflexió: la comunicació 2.0 i la cultura 

‐Treball en xarxa, el nou repte de la societat globalitzada: col·laboració, coproducció,            

co‐creació, co‐gestió, coworking, crowdsourcing… 

‐Crowfounding: El finançament col·lectiu. 

‐Marc legal de les noves propostes. 

Creative Commons: La cultura oberta. 

Formes d’organització: avantatges i desavantatges de ser empresa o associació. 

Esdeveniments públics o privats? 

‐ Els nous públics: ciutadania activa. 

Sessió 2.  

‐Xarxes socials: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google plus, Linkedin, Foursquare. 

‐Compartir, crear, participar: Anàlisis de projectes. 

Objectius 

‐Reforçar el teixit d’associacions culturals del nostre territori a partir de posar al seu abast               

una sèrie d’eines i metodologies de treball adaptades als nous temps. 

‐Oferir una visió actual del fet creatiu i de la creació i gestió de projectes culturals. 



‐Establir un espai d’intercanvi en el que podran confluir els diferents agents culturals d’un              

municipi (creadors, associacions, gestors, tècnics), afavorint el diàleg i el coneixement mutu. 

 

Característiques de l’espai 
 

Sala amb taules, cadires i pissarra (no imprescindible). 

Ens podem adaptar a qualsevol espai. 

 

Necessitats tècniques 
 
Connexió wifi (imprescindible). 

Projector (el podem aportar nosaltres si l’espai no en té de propi). 

 

Durada de l’activitat 
 
4 hores 
 

Públic destinatari 
 
Membres d’associacions culturals, gestors, creadors, tècnics de cultura i altres agents           
culturals. 
 

Preferències d’horari 
 
Pot funcionar bé un dissabte de 10 a 14 i o be fer‐ho en dos dies faners. Ens podem adaptar a 
les necessitats de cada espai. 
 

Disponibilitat de dates (de març a desembre) 
 
Hi ha disponibilitat per realitzar el laboratori durant tots aquests mesos. Ens podem adaptar a               
les necessitats de l’espai i coordinar amb ell les dates . 
 

 
   



Currículum de l’autor 
 
Tres. Serveis Culturals és una empresa que es dedica a la gestió de projectes culturals. Des                

del començament, l’any 1996, hem desenvolupat diferents estratègies per tal d’assolir els            

objectius de cada projecte, sempre des de la qualitat del servei, la implicació personal i les                

solucions adequades a cada cas. 

En aquest camí hem pogut participar en projectes de tota mena. Des de projectes molt petits                

per entitats locals a d’altres de gran envergadura amb ressò internacional, des de donar un               

servei concret en un projecte ja creat a produir i coordinar els que surten de la nostra pròpia                  

empresa. 

Molt conscients de que el nostre treball com a professionals de la gestió cultural ens situa                

com a interventors de les polítiques culturals del nostre territori, la experiència, el             

coneixement del medi i la disponibilitat són els nostres millors aliats per garantir no tan sols                

l’èxit d’un projecte sinó també la qualitat del mateix. 

En aquests moments, sumam a tota la nostra experiència la nostra curiositat i ganes de que la                 

cultura sigui la eina fonamental del canvi de paradigma que estam vivint. Així hem obert               

aquest #espaideformacio3 com un espai de recerca comú, on analitzam, compartim i            

comentam projectes culturals i experiències que ens donin nous camins per a la cultura. 

Tina Codina 

Gestora cultural i des de fa 15 anys membre de Tres. Serveis Culturals, empresa de gestió                

cultural amb seu a Palma (Mallorca). En aquests 15 anys he realitzat la coordinació de tot                

tipus de projectes culturals, destacant la gestió d’equipaments culturals com el Centre de             

Recursos de Creació Contemporània de l’Ajuntament de Palma. 

Ha investigat sobre la gestió de la cultura participativa en el Màster de Gestió Cultural               

(especialitat investigació) de la UOC, la UIB i la Universitat de Girona, amb el treball final de                 

màster “Noves formes de participació, noves formes de gestió: la gestió de la cultura              

participativa”. 

També és la responsable de la programació dels cursos de # espaideformacio3, un projecte              

d’investigació en el que convidam cada mes a una persona relacionada amb nous formats a la                

cultura i compartim coneixements i projectes amb els participants.  

En aquests moments està investigant sobre les possibilitats de les xarxes i explorant  nous              

camins per les produccions culturals. Un exemple és Cultura a Casa, projecte associatiu que              

realitza activitats culturals a espais domèstics i que ha estat seleccionat a Cultsurfing 2013 i a                

Pública14 i Sr. Ferrer. Editora de papereria, un projecte en el que experimentam amb un               



producte físic, que realitzam a través de laboratoris creatius. Amb aquests dos projectes hem              

iniciat una nova línia d’experimentació i comunicació a Tres. Serveis Culturals, que volem             

compartir a través del Laboratori d’idees. 
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