ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Dimecres 12 de desembre de 2018
1a convocatòria: 17.30 h
2a convocatòria: 18 h
Localització: Espai Mau Mau (Poble Sec)
La vicepresidenta de l’APGCC, Marta Domènech, dona la benvinguda als i les
assistents i explica que la Junta Directiva planteja canviar els estatuts de l’Associació
per fer una assemblea anual a inicis d’any (mes de febrer-març) en lloc de 2
Assemblees de socis/ es l’any, i dedicar l’altra data del calendari a fer una festa de
tardor en un format més distès perquè serveixi com a punt de trobada per als socis/
es.
La vicepresidenta de l’APGCC, Marta Domènech, explica que els membres de la
Junta Directiva present, aniran actualitzant l’estat i accions de les comissions de
treball que l’APGCC té obertes.
Assisteixen a l’Assemblea els i les membres de la Junta: Andreu Garrido, president;
Marta Domènech, vicepresidenta; Jordi Soler i Martí, tresorer; Ione Hermosa,
secretària; Sergi Díaz, vocal; Maria Thorson, vocal; Fani Benages, vocal; Sandra
Costa, vocal, i l’equip de l’oficina tècnica de l’APGCC, Teresa Iglesias, gerent de
l’APGCC i Laura Basagaña, tècnica de comunicació.
Hi assisteixen 23 persones associades, comptant amb l’assistència de la Junta
Directiva.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
2. Presentació de les accions realitzades per part de cada Comissió
(Desenvolupament Professional, Gènere, Identitat Professional, Comunicació i
Territori)
3. Comunicació de relleu i canvis a la Junta Directiva de l’APGCC
4. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Acta de l’Assemblea General del 28/6/2018.
S’aprova per unanimitat de les persones assistents.
2.- Presentació de les accions realitzades per part de cada comissió de treball.

COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
Com a representants de la comissió de Desenvolupament Professional, Andreu
Garrido i Jordi Soler, expliquen que aquesta comissió té la intenció de recollir les
propostes de socis/ es de l’APGCC que vulguin demanar a l’oficina cursos formatius
específics que els poden anar bé. Es planteja la possibilitat que alguns dels cursos
formatius proposats puguin ser impartits pels mateixos socis/ es de l’APGCC,
d’aquesta manera hi ha una transferència de coneixement entre la base social.
Aquest procediment, però, respon a una decisió que cal consensuar amb la resta
de la Junta.
La Comissió de Desenvolupament ja està treballant en els continguts del proper
simposi bianual, el XOC (Xarxa Oberta i Comunitat) que se celebrarà a finals del
2019. Enguany es busca que els socis/ es s’impliquin en el procés de decisió de
temàtiques que s’hi tractaran. És per això que s’obrirà una crida als socis/ es a inicis
d’any, perquè puguin compartir els eixos temàtics que més els preocupen i que
tindran pes al XOC 2019.
Una altra de les accions en què ha treballat la Comissió de Desenvolupament és el
primer Programa pilot de Mentoria cultural a les persones associades a l’APGCC. La
crida de participació va tenir molt bona acollida i d’entre totes les persones
associades que van omplir el formulari per participar-hi se’n van triar 6 que gaudiran
d’assessorament i acompanyament professional durant 3 sessions. La comissió i
l’oficina de l’APGCC ha fet una tasca d’aparellament de les persones participants
amb aquells/ es professionals que els assessoraran.
COMISSIÓ DE GÈNERE
Maria Thorson, vocal de la Junta de l’APGCC i representant de la Comissió de
gènere, explica que la Comissió ha fet 4 trobades entre les persones membres que
la formen. Els objectius d’aquesta comissió són donar visibilitat a les desigualtats de
gènere que pateix el sector cultural, generar consciència per canviar les coses i
promoure accions que serveixin per assegurar una millor paritat, equitat i defensa
dels drets que s’estan vulnerant.
De les accions que s’estan portant a terme en destaca el mapeig de càrrecs
directius en el sector de la cultura, on s’evidencia que la presència femenina és
encara molt baixa. Es generarà un document que servirà per fer una panoràmica,
donar perspectiva i pressionar per fer un canvi de rumb.
També s’està portant a terme un mapeig de col·lectius que estan treballant en
polítiques de gènere, per generar aliances, sumar esforços i fer accions conjuntes.
Una altra de les accions ha estat fer una crida entre persones associades a l’APGCC
on es va demanar les barreres amb què es troben en termes de gènere.
Tota aquesta informació servirà per generar documentació que ajudarà a prendre
mesures i definir polítiques per millorar la situació actual.
Finalment, la comissió vol impulsar un taller sobre perspectiva de gènere centrat en
el llenguatge no sexista, del qual es comunicarà tota la informació properament.
COMISSIÓ D’IDENTITAT PROFESSIONAL,
PROFESSIONAL (ADVOCACY)

RELACIONS

EXTERNES

I

DEFENSA

Fani Benages, vocal de la Junta Directiva de l’APGCC i representant d’aquestes
comissions, explica que els objectius són donar a conèixer l’APGCC fora del sector
de la gestió cultural a altres àmbits de la cultura i de la societat. Per resumir tot el
que fa la comissió (relacions externes, defensa professional, enfortiment de la
identitat per aconseguir més pes i autoritat en els òrgans de decisió externs) s’utilitza,
col·loquialment, el terme anglès advocacy. Aquesta comissió també està formada
per la Carme Rodríguez i el David Roselló.
La comissió va elaborar els continguts i eixos temàtics del cicle de debats ‘Cultura
en transformació’ i treballa en obrir, encara més, la participació de socis/ es de
l’APGCC en la votació de comunicats que emet l’APGCC, sempre que es pugui, per
a posicionar-se sobre temàtiques que l’afecten. Els darrers comunicats emesos han
respost a la vulneració dels drets de llibertat d’expressió i censura cultural que ha
viscut el país, com també la petició de concursos públics a l’hora d’elegir càrrecs
directius a les institucions públiques.
Una altra de les accions que la comissió està fent és la definició de la professió de
gestor/ a cultural i la importància de la cultura en la vida de qualsevol persona com
a dret fonamental mitjançant un argumentari.
Finalment, la comissió està treballant en l’actualització i la revisió de la Guia de
Bones Pràctiques del sector cultural. Integren l’equip que revisa aquests continguts
els socis/ es Jordi Baltà, Marina Landa, Christian Boguslawski i David Roselló
(coordinador).
COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
Sandra Costa, vocal de la Junta de l’APGCC i representant de la comissió de
Comunicació, demana disculpes en nom de l’APGCC per les incidències que ha
patit el web de l’associació en els darrers mesos. Explica que actualment s’està
treballant en el disseny del nou web de l’APGCC que veurà la llum el proper 2019.
S’està dissenyant l’arquitectura web i la identitat visual, així com les noves
funcionalitats amb l’objectiu d’agilitzar la gestió interna per a l’oficina, la intranet
per als socis i les sòcies, i potenciar una comunicació més fluida i directa entre
l’associació i les persones associades.

COMISSIÓ DE TERRITORI
Sergi Díaz, vocal de la Junta Directiva de l’APGCC i representant de la comissió,
explica que integra aquesta comissió una altra persona de la Junta, el David Marín,
vocal de la Junta APGCC.
Els objectius de la comissió passen per aglutinar socis/ es que viuen o treballen fora
de Barcelona. La comissió busca descentralitzar els serveis i portar l’APGCC arreu
del territori. També es busca la connexió amb socis/ es potencials presents a les
comarques de Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre i comarques gironines.
Sergi Díaz explica que ara per ara el 90% dels socis/ es provenen de Barcelona o
l’àrea metropolitana. Es busca potenciar una oferta de serveis atractiva per al
sector i el repte és aconseguir més pes al territori. Es treballa en una línia d’accions
a llarg termini per descentralitzar serveis i fer trobades per tot el territori. Per
aconseguir-ho, caldria comptar amb l’ajut de socis/ es que fessin d’ambaixadors/
es del territori que es comprometessin a organitzar trobades culturals en comarques
fora de Barcelona. L’APGCC es compromet a donar suport amb els recursos amb
què compta com també suport en la comunicació i la difusió, tot i que les trobades
haurien de ser coordinades i liderades per persones associades de les comarques
lleidatanes, gironines o tarragonines. Fins ara, les trobades que s’han organitzat al
territori han comptat amb molt poca assistència de socis/ es del territori. S’han fet
trobades a Lleida i també es va organitzar una trobada a Girona que va cancel·larse per poca assistència.
3.- Comunicació de relleus i canvis a la Junta Directiva de l’APGCC.
COMUNICACIÓ DE RELLEUS A LA JUNTA DIRECTIVA
Maria Thorson, vocal de la Junta de l’APGCC, pren el relleu de la Ione Hermosa,
secretària de Junta, qui finalitza l’etapa a la Junta Directiva, tot i que continuarà
implicada en la comissió de gènere. També finalitzen la seva etapa a la Junta la
Carme Rodríguez i la Fani Benages, que d’altra banda estan implicades en diverses
comissions de treball i seguiran treballant per aportar idees, i la Carme Fenoll. Moltes
gràcies a totes pel vostre treball i idees aportades!
4.- Precs i preguntes
La sòcia Anna Rodrigo, provinent de Girona, explica que li agradaria que es fessin
trobades trimestrals arreu del territori.
En Sergi Díaz comenta que és important comptar amb el suport de socis/ es que
vulguin contribuir a dinamitzar el territori, ja que les trobades que s’han organitzat
han tingut poca afluència.
Jordi Soler i Martí recalca que és bo anar incorporant maneres que vagin sent més
inclusives per a la gent que viu o treballa fora de Barcelona i que vol assistir, també,
a esdeveniments que es fan a Barcelona. Recorda que els horaris han de tenir en
compte els desplaçaments i la programació de cursos formatius hauria de preveure
aquests horaris inclusius.

L’Anna Rodrigo demana que a més d’activitats formatives es facin trobades
sectorials per fer networking en bars o cafeteries.
La Fani Benages comenta que des de la comissió d’Identitat Professional
(Advocacy) s’intenta esquitxar el territori i que s’han fet trobades amb estudiants de
gestió cultural a la Universitat de Girona, per exemple.
L’Andreu Garrido explica que alguns dels debats sobre els programes electorals en
matèria de cultura que l’APGCC ha organitzat s’han fet fora de les comarques de
Barcelona. Remarca que potser seria una bona idea recuperar la idea dels delegats
i delegades territorials, persones associades a l’APGCC que formarien part de la
Junta Directiva i que es concentrarien en organitzar trobades sectorials al territori.
La Teresa Iglesias explica que la sòcia Mònica Aymerich s’ha ofert per organitzar
alguna trobada a Girona. Remarca que potser caldria fer coincidir la trobada
sectorial amb algun esdeveniment cultural d’impacte a la zona, perquè assistís més
gent a la convocatòria.
Es tanca la sessió d’Assemblea.
Ione Hermosa, secretària de l’APGCC.

