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Organització

Horari
10.00 h Benvinguda
10.10 h Formes jurídiques (cooperatives, associacions, societats)
i models de gestió d’un festival
11.00 h Assegurances per festivals (RC, suspensió, climatologia, altres)
– Taller pràctic
11.50 h

Presentació de projectes de La Marfà
– Centre de Creació Musical

12.15 h

Valor afegit i elements singulars en la concepció d’un festival
(territori, suport a la creació, turisme, comunitat, acció social…)

13.30 h Cloenda
Pàg. 3

10.10 h – Formes jurídiques (cooperatives, associacions,
societats) i models de gestió d’un festival
Aquesta taula rodona analitzarà les formes jurídiques de 3 festivals diferents, i com afecten en la seva presa
de decisions, des de la gestió artística fins la gestió econòmica, passant per tots els aspectes fonamentals de
l’organització d’un esdeveniment musical com ara les seves fonts de finançament.

Amb la participació de:

Pablo Tudela
Quesoni SCCL / Festival Say It
Loud

Souley Bah
Associació Can Pistraus /
Festival El Tingladu

Xavi Fortuny
RGB / Black Music Festival,
Festival de Begur i Festival de
Música de Cadaqués

Més informació: www.xafec.cat/formacio-2020/#formesjuridiques

Moderadora:
Cristina Calvet
Advocada

Pàg. 4

11.00 h – Assegurances per festivals (RC, suspensió,
climatologia, altres)
Quines assegurances cal contractar a l’hora d’organitzar un esdeveniment? Els esdeveniments es poden protegir
davant d’una pandèmia? Com ha canviat el sector de les assegurances amb la crisi sanitària?
1. Riscos relacionats amb l´organització de
un Festival de Música.
a) Front a tercers.
b) Front a nosaltres mateixos.
2. Assegurances obligatòries.
a) Legislació.
b) Adequació del sector Assegurador a la
legislació vigent.
c) Responsabilitat extra-contractual.
3. Funció i funcionament de les pòlisses de
contingències.
a) Cancel·lació, aplaçament, suspensió i extra
costos.
b) Climatologia Adversa.
c) Incompareixença.
d) Altres Causes.

4. El quan, i el Quant Assegurar.
5. Gestió de sinistres.
a) Prevenció.
b) Gestió i documentació.
6. Covid-19.
a) Situació mercat assegurador Pre-covid.
b) Situació Actual.
c) Previsió mercat assegurador Post-covid.
d) Preguntes sobre Pandèmies futures.
7. Ticketing i Revolució en les Assegurances
per els compradors.

Més informació: www.xafec.cat/formacio-2020/#assegurances

Ponent: Dionís Aymar
Soci i director d’Araytor Correduria de
Seguros, SL.

Pàg. 5

11.50 h – Presentació de projectes de La Marfà – Centre de
Creació Musical
La Marfà – Centre de Creació Musical és un equipament de l’Ajuntament de Girona que desenvolupa un ampli ventall
de projectes dirigits al conjunt dels agents del sector musical: suport a la creació (residències, acompanyament a
artistes, coproducció de nous projectes), formació (tècnica, musical i de gestió) i divulgació (tallers, conferències,
concerts). En aquesta sessió ens presentaran alguns dels artistes que estan treballant actualment en nous projectes
de creació a La Marfà, en el marc del Programa d’acompanyament artístic i del Programa de coproduccions.

Més informació: www.xafec.cat/formacio-2020/#lamarfa

Pàg. 6

12.05 h – Valor afegit i elements singulars en la concepció
d’un festival (territori, suport a la creació, turisme,
comunitat, acció social...)
Els festivals de música són un element dinamitzador social i econòmic, però, què els fa singulars? 4 esdeveniments
ens explicaran quina és la seva filosofia, com repercuteixen en la seva zona d’influència, quines línies han engegat
per promoure la creació, el turisme, les accions comunitàries…
Amb la participació de:

Vicent Fibla,
Director del Festival
Eufònic

Montse Faura
Directora del Festival de
Torroella de Montgrí

Francesc Viladiu i Illanas
Corresponsable del
projecte Càntut. Cançons
de tradició oral

Més informació: www.xafec.cat/formacio-2020/#valorafegit

Luis Banrezes (Kitas)
Fundador i director
artístic del festival
Tremor Sao Miguel

Moderador:
Oriol Roca Cano
Assessor artístic

Pàg. 7

Organització

Associació Xàfec, Xarxa de festivals de música de Catalunya

La Marfà – Centre de Creació Musical

L’Associació Xàfec, Xarxa de Festivals Musicals de Catalunya, neix per
agrupar sota un mateix sostre els festivals, fires i mostres de petit i
mitjà format que tenen la música com a principal eix conductor de la
seva programació. Aquests esdeveniments donen prioritat a l’interès
cultural i a la proximitat, programen propostes de qualitat i tenen en
compte l’entorn i la població on es realitzen.

Centre de creació musical fundat l’any 2011 després de la rehabilitació
de l’antiga fàbrica tèxtil Marfà a Girona.

Xàfec és una associació de festivals que té com a principal objectiu
crear una xarxa cultural repartida pel territori, amb la intenció de
compartir coneixements i problemàtiques, sumar esforços i col·laborar
mútuament.
L’associació també neix amb una reivindicació clara: una major
descentralització de la cultura i té la voluntat d’esdevenir l’interlocutor
més representatiu dels festivals a Catalunya dialogant amb les
diferents administracions i entitats del sector.
» Més informació: www.xafec.cat

La Marfà centra la seva activitat en tres àmbits: suport a la creació
(residències, acompanyament a artistes, coproducció de nous
projectes); formació (tècnica, musical i de gestió); i divulgació (tallers,
conferències, concerts).
És un projecte de l’Ajuntament de Girona en col·laboració amb la Casa
de la Música del Gironès i EUMES – Escola de Música Avançada i So, i
amb el suport de la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.

» Més informació: www.girona.cat/lamarfa

Més informació: www.xafec.cat/formacio-2020/#organitzacio

Pàg. 8

