
Més informació 
i inscripcions:
culturaenxoc.org

Dissabte 12.11.22 de 9 a 16 h.
Sala polivalent Tèxtil Rase
C. de Llinars 61 (cantonada amb Jaume Campmajor)
CARDEDEU

Programa

Organitza: Amb el suport de:



Programació XOC – 12 de novembre 2022 – Sales Polivalents Tèxtil Rase (Cardedeu)

9 h – Acreditacions

Recull la teva acreditació per assistir a les activitats de la jornada i aprofita aquesta estona per començar a con-
nectar amb altres professionals.

 30 min   Tèxtil Rase Fàbrica de Cultura 

9 h – Cafè Networking

Coneixem-nos, i quina millor manera de fer-ho que fent un cafè?

 30 min   Tèxtil Rase Fàbrica de Cultura 

9.30 h – Visita guiada de la Tèxtil Rase Fàbrica de Cultura

La Tèxtil Rase és un espai que fomenta la creació, la formació, i la participació del potent teixit associatiu i cultural 
de Cardedeu, d’artistes i creadors i de la ciutadania en general.

Amb motiu de la Jornada XOC 2022, l’equip de cultura de l’Ajuntament de Cardedeu obrirà en exclusiva per a les 
persones assistents a la jornada les portes d’aquest espai, que entrarà en funcionament el proper 2023.

A càrrec de l’Ajuntament de Cardedeu
 30 min   Tèxtil Rase Fàbrica de Cultura 

10 h – Dinàmica de Mindfulness. Connectem!

Una primera activitat de benvinguda per obrir la jornada XOC de l‘APGCC. Una activitat per trencar el gel, connectar 
amb el grup, connectar amb la intenció i crear una bona disposició per rebre tot el que oferirà la jornada.

A través del moviment, pararem atenció a la respiració i a les sensacions del cos, per sentir la pausa, baixar revolu-
cions i obrir un espai d’escolta cap a tu i cap al grup.

Una benvinguda conscient que no deixarà indiferent!

A càrrec de Mònica Arús – Més informació: www.mnkarus.com
 30 min   Sala Polivalent 1

Programa

De 10.30 a 11.30 h i de 11.30 a 12.30 h – Espais Unconference

En aquest espai es tracta que professionals assistents a la jornada us apunteu a debatre temes relacionats amb el 
context de la gestió cultural, la innovació i el sector cultural a Catalunya, de forma improvisada i dinàmica.

Els temes es triaran prèviament a través d’un formulari que s’enviarà a les persones inscrites. Un cop a la jornada 
pots triar a quina sala vols estar.

Es realitzaran dos Unconference alhora a cada torn, cada sessió d’uns 60 min de durada. Un total de 4 sessions de 
les quals podràs assistir a dues.

I tu, de què vols parlar?

A càrrec de les persones assistents a la jornada
 60 min   Sala Polivalent 1 i Sala Polivalent 2 



Programació XOC – 12 de novembre 2022 – Sales Polivalents Tèxtil Rase (Cardedeu)

12.30 h – Taula Rodona: I el conveni, què?

Des dels inicis de l’Associació un dels temes més centrals de treball, en l’àmbit de la identitat professional, ha estat 
i és la redacció d’un conveni propi de gestió cultural.

Per saber com es construeix aquest procés, qui intervé i en quin estat està actualment, parlem amb diferents pro-
fessionals que han estat o estan implicats en els grups de treball sobre el conveni en àmbit estatal.

 Moderació a càrrec de Rosa M. Muga, membre de la Junta Directiva de l’APGCC. Amb Xavier Reboso (UGT), Pep Montes (ACELLEC) 
i David Roselló (APGCC).

 75 min   Sala Polivalent 1

De 14 a 16 h – Dinar networking

Aprofita l’estona de dinar per conèixer altres professionals i establir-hi relació. El XOC és un espai per fer xarxa, 
suma-t’hi.

El dinar està inclòs al preu de la jornada, però caldrà que a la inscripció confirmis que et quedaràs a dinar. Si no 
s’especifica així, l’organització no garanteix que tingui dinar per a les persones que no ho han demanat prèviament.

A càrrec de Tarambana, espai cultural i gastronòmic – Més informació: www.tarambana.cat
 120 min   Tarambana, espai cultural i gastronòmic (C. Dolors Granés, 79)

El XOC és una jornada professional pensada i comissariada per la Comissió de Desenvolupament de l’APGCC

I a més...

De 10 a 14 h – Ualabi: Espai lúdico-familiar 

Activitat adreçada a famílies amb infants de 0 a 8 anys.

Espai de joc acollidor i divertit per a infants. Un espai per jugar en família , amb l’acompanyament del personal 
d’Artijoc, per a gaudir d’una estona de joc en un espai amb propostes sensorials i de construcció i racó amb jocs 
de taula i lectura.

En aquesta activitat els infants han d’anar acompanyats d’alguna persona adulta que no assisteixi a la jornada (i 
que per tant no cal que tingui acreditació).

A càrrec d’Artijoc – Més informació: www.artijoc.com
 4h   Plaça de les dones (exterior) 

Programa



Programa

Dinàmica
Mindfullness

Acreditació Cafè Networking

Visita Tèxtil Rase
Fàbrica de Cultura

Espai
lúdico-familiar

amb Artijoc

Unconference 1

Unconference 3

Taula Rodona:
 I el conveni, què?

Dinar networking

Unconference 2

Unconference 4

Horari de les activitats i situació en els espais

09.00 - 09.30

09.30 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30 - 12.00

12.00 - 12.30

12.30 - 13.00

13.00 - 13.30

13.30 - 14.00

14.00 - 14.30

14.30 - 15.00

15.00 - 15.30

15:30 - 16:00

Sala polivalent 1 Sala polivalent 2 Plaça de les dones Tarambana
Tèxtil Rase

Fábrica de cultura



Ajuntament de Cardedeu

El Municipi de Cardedeu acull aquesta edició del XOC, i ho fa a les sales polivalents de 
la fàbrica Tèxtil Rase, cedides per l’Ajuntament.

Serà l’equip de Cultura l’encarregat d’obrir la jornada amb una visita guiada a la Nova 
Fàbrica de Cultura Tèxtil Rase, que entrarà en funcionament el proper 2023.

Més informació: www.cardedeu.cat/el-municipi/equipaments/textil-rase-fabrica-de-cultura

Activitat: Visita guiada de la Tèxtil Rase Fàbrica de Cultura

Mònica Arús
MNKArus Ioga & Mindfulness

Amb 20 anys d’experiència en la pràctica de ioga&mindfulness de diferents escoles i 
tradicions, i amb 25 anys d’experiència en l’àmbit de la direcció de persones i equips 
al capdavant d’organitzacions i institucions públiques i privades de l’àmbit cultural, el 
seu perfil combina el coneixement de la gestió d’equips amb el coneixement i experi-
ència de tècniques per aconseguir viure amb més benestar.

Més informació: www.mnkarus.com

Activitat: Dinàmica de Mindfulness | Sala Polivalent 1

Rosa M. Muga
Servei de Cultura de l’Ajuntament de l’Hospitalet & membre de la Junta 
Directiva de l’APGCC

Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona, Postgrau en Gestió i Producció 
d’Espectacles i Màster en Gestió Cultural especialitat en Indústries Culturals. Compta 
amb més de 25 anys d’experiència en polítiques culturals públiques, coordinant i diri-
gint diversos projectes culturals: plans estratègics, plans d’usos d’equipaments, estu-
dis de públic, producció d’esdeveniments i projectes supramunicipals, entre d’altres. 
Actualment, és la cap del servei de Cultura de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a més de 
membre de la Junta Directiva de l’APGCC.

Activitat: Taula Rodona: I el conveni, què? | Sala Polivalent 1

Xavier Reboso
UGT

Tècnic superior en Comerç Internacional i Psicòleg de Treball per la UAB.Ha treballat 
en diferents empreses i multinacionals en àrees com ara telecomunicacions, assegu-
rances o sector aeroportuari.De la mateixa manera, ha desenvolupat diferents projec-
tes laborals en l’àmbit de les arts escèniques i esdeveniments culturals i d’oci. Aquest 
camí l’ha portat a entrar en el món del Lleure, a través de la Fundació on actualment 
treballa. Aquest és el punt de partida que l’ha portat a ocupar el lloc de responsable 
de l’àrea de Cultura per a UGT Catalunya.

Activitat: Taula Rodona: I el conveni, què? | Sala Polivalent 1

David Rosselló
APGCC

President de l’Associació de Professionals de la Gestió Culturasl de Catalunya. Màs-
ter en Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona (1991), va ser cofundador de 
l’APGCC (1993) i membre de Junta en diferents períodes. Ha dedicat tota la seva vida 
professional a la consultoria, la formació i la gestió cultural, en gran mesura des de 
Nexe Cultural SL. La seva especialitat és la planificació estratègica i el disseny de 
projectes, havent redactat prop d’una cinquantena de plans i projectes. Dona classes 
a diverses universitats i altres institucions bàsicament públiques a Catalunya, Estat 
espanyol, Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia. Ha reflexionat i escrit sobre la importància de 
consolidar la gestió cultural a través de diferents llibres i publicacions. Ha coordinat el 
Postgrau en Gestió i Polítiques Culturals de la Universitat de Barcelona de 1993 a 2001 
i les Jornades Interacció de la Diputació de Barcelona de 1994 a 2008.

Activitat: Taula Rodona: I el conveni, què? | Sala Polivalent 1

Speakers



Tu

Gestor o gestora cultural, tu ets el protagonista de la jornada. Volem sentir la teva veu, 
facilitar que es trobi amb d’altres, i que conjuntament construïm i aprenguem. Vine a 
dir la teva als espais Unconference.

Activitat: Espais Unconference

Speakers

Artijoc

Artijoc és una cooperativa que neix i creix de la necessitat de compatibilitzar la vida 
personal i familiar amb la laboral. Des d’aquest lloc es dediquen a l’acompanyament 
respectuós dels infants i els jocs com a eina transformadora, des de la feina a botiga, 
a l’obrador i a través de propostes de joc com la que acompanya l’edició d’enguany 
del XOC.

Més informació: www.artijoc.com

Activitat: UALABÍ – Espai lúdico-familiar | Plaça de les dones (exterior)

Tarambana

El Tarambana és un espai gastronòmic i cultural de Cardedeu. Compartir un àpat al 
Tarambana és compartir el compromís amb la gastronomia de l’entorn, la pagesia i ra-
maderia local, els productes de proximitat i de temporada. Però també amb Cardedeu, 
la cultura, la tradició i la música i l’art.

Així doncs, el projecte del Tarambana neix de combinar tres grans línies de treball: la 
gastronomia, la cultura i l’entorn social i de territori.

Activitat: Dinar networking – Tarambana, espai cultural i gastronòmic (C. Dolors Granés, 79)

Pep Montes
Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura 
(Acellec)

Consultor en polítiques culturals, de joventut, comunicació i gestió d’organitzacions. 
Llicenciat en Ciències de la Comunicació i Màster en Gestió Cultural. En l’actualitat és 
gerent de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec), 
però en el seu recorregut professional acumula experiència en l’empresa privada, l’ad-
ministració i el món associatiu. Autor de dos manuals sobre polítiques de joventut, 
col·labora amb mitjans de comunicació i és formador en els camps en els quals està 
especialitzat. Recentment, ha elaborat la proposta estratègica de desenvolupament 
de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, col·labora en l’avaluació de 
l’Estratègia Valenciana de Jo- ventut per la Generalitat Valenciana, ha format part del 
panell d’experts del Congrés de la Joventut per a la creació del nou Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya.

Més informació: www.pepmontes.com | www.instagram.com/pep_montes

Activitat: Taula Rodona: I el conveni, què? | Sala Polivalent 1



Organitza: Amb el suport de:


