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Obrint marcs 
d’intercanvi i reflexió 
des de la universitat

JORNADA SOBRE LA GESTIÓ 
DE LA CULTURA A LA
UNIVERSITAT

8 i 9 de febrer de 2017
Universitat Pompeu Fabra
Sala polivalent 24S18. Edifici Mercè Rodoreda
Campus de la Ciutadella. Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27
MAPA i LOCALITZACIÓ en el campus.

OBJECTIUS

• Esdevenir un punt de connexió entre les activitats que organitzen els serveis culturals de les universitats de la Xarxa Vives.
• Ser un marc on compartir propostes i/o necessitats sobre iniciatives o bones pràctiques en àmbits culturals concrets.
• Constituir de nou el grup de treball de gestió cultural de la Xarxa Vives.
• Establir, si escau, un pla de treball en comú.

WWW.VIVES.ORG

DESTINATARIS

Directors dels serveis d’activitats culturals de la XVU. 

PROGRAMA

Es planteja una trobada d’intercanvi d’informació i detecció de bones pràctiques entre els responsables de la gestió cultural de 
les universitats de la XVU, a partir de l’anàlisi dels eixos temàtics següents:

 1. Quines necessitats de formació tenim?

   a. Voluntariat cultural: experiències i necessitats de formació.
   b. Formació dels responsables tècnics dels serveis.

 2. Estratègies per augmentar la participació dels estudiants universitaris en les activitats culturals: quina programació?  
 Interessa el que oferim? Quin llenguatge s’ha d’utilitzar? Quina és la millor estratègia a l’hora de comunicar la 
 programació?

 3. Quins intercanvis d’activitats/productes culturals es fan o es poden fer entre les universitats de la XVU?

 4. La cultura popular a la Universitat.

 5. Projectes europeus i cultura: una oportunitat o un risc? És possible una col·laboració en el marc de la XVU?

 6. Exemples de patrocini privat de les activitats culturals a la Universitat.

La trobada es complementarà amb la visita a diversos espais emblemàtics de la UPF dins del marc del projecte UPF Art Track, 
que té com a objectiu posar a l’abast del públic el patrimoni arquitectònic i artístic de la UPF. 

https://www.google.es/maps/dir//Carrer+de+Ramon+Trias+Fargas,+25,+08005+Barcelona/@41.3898478,2.1211861,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x12a4a304ce7bf50b:0x1300fae0013c5311!2m2!1d2.191226!2d41.389869!3e3?hl=es
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INSCRIPCIONS

Cal confirmar la participació a través d’aquest formulari abans de l’1 de febrer

ALLOTJAMENT (recomanat)

Hotel H10 MARINA****
Av. Bogatell, 64-68. 08005 Barcelona
+34 93 3097917
h10.marina.barcelona@h10hotels.com
https://www.h10hotels.com/es/hoteles-barcelona/h10-marina-barcelona
Metro “Ciutadella-Villa Olímpica” (L4, línia groga)

Tarifa: 95 € dia - habitació individual i esmorzar.
115 € dia - habitació doble i esmorzar
Taxa turística per persona/dia: 1.21€ 

Confirmar la reserva amb el codi de reserva: 1966354
Per fer la reserva: telefònicament o  enviant  un missatge al correu reservas.hmb@h10hotels.com
Termini per fer la reserva: fins el dia 25 de gener

Twitter. l’etiqueta de l’activitat serà #fòrumvives
.

DIMECRES 8 DE FEBRER

Amb la col·laboració de:

  9 h CONTINUACIÓ DE LA SESSIÓ

 11 h DESCANS

 11.30 h CONTINUACIÓ DE LA SESSIÓ

 13.30 h CONCLUSIONS

DIJOUS 9 DE FEBRER

  15 h BENVINGUDA

 15.15 h INICI DE LA SESSIÓ

 19 h VISITA GUIADA ART TRACK

 21 h SOPAR

Universitat Abat Oliba CEU. Universitat d’Alacant. Universitat d’Andorra. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat de Barcelona. 
Universitat CEU Cardenal Herrera. Universitat de Girona. Universitat de les Illes Balears. Universitat Internacional de Catalunya. 
Universitat Jaume I. Universitat de Lleida. Universitat Miguel Hernández d’Elx. Universitat Oberta de Catalunya. Universitat de Perpinyà 
Via Domitia. Universitat Politècnica de Catalunya. Universitat Politècnica de València. Universitat Pompeu Fabra. Universitat Ramon Llull. 
Universitat Rovira i Virgili. Universitat de Sàsser. Universitat de València. Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya.

http://www.vives.org/2016/11/18/jornada-sobre-la-gestio-de-la-cultura-a-la-universitat/
https://www.h10hotels.com/es/hoteles-barcelona/h10-marina-barcelona

