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Necessites gestor/a cultural? 
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Què és un gestor/a cultural? 
 
Un professional de la gestió cultural fa de mediador entre la creació, la participació i el consum cultural, 
dedicant-se a promoure, dissenyar i/o desenvolupar projectes artístics i culturals fent que aquests 
s’insereixen en una estratègia social, territorial o de mercat.  
 
Entre d’altres, les seves funcions són: dissenyar i organitzar els processos de treball necessaris per a un bon 
desenvolupament d’un projecte artístic, promoure i elaborar les activitats de difusió cultural, fomentar la 
participació cultural, i fer que la cultura sigui assequible a tots els públics. Per al desenvolupament 
d’aquestes tasques el gestor/a utilitza els recursos econòmics, humans i materials propis de la companyia i/o 
projecte artístic. 
 
Què pot fer un gestor/a cultural pel teu projecte?  
 
De manera genèrica algunes tasques que els gestors culturals poden dur a terme són: 

∂ Disseny i desenvolupament d’ estratègies per a una bona difusió i promoció del projecte. 
∂ Execució de les tasques de planificació i producció pròpies d’un procés creatiu o projecte artístic. 
∂ Gestió administrativa i econòmica de la companyia o projecte artístic. 
∂ Elaboració de la documentació necessària per a la sol·licitud de subvencions, ajuts i premis. 
∂ Recerca de finançament per a la realització i creixement del projecte. 

 
Com trobar gestor/a cultural? 
 
Des de l’APdC ens hem adonat que els artistes, sobretot els que no tenen estructura, tenen dificultats a 
l’hora de trobar un gestor cultural. Per aquest motiu, apuntem alguns llocs on podreu trobar un gestor 
cultural: 
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Gestors/es culturals professionals: 
Per trobar un gestor o gestora cultural podeu publicar un anunci amb la vostra oferta de feina a través dels 
webs següents:  

∂ Associació de Professionals de la Gestió cultural de Catalunya 
Servei de borsa de treball dirigit a totes les persones, organitzacions i empreses que vulguin fer difusió 
d’ofertes laborals relacionades amb la recerca d’un professional de la gestió cultural. Quan el sol·licitant 
ho requereix es donen pautes i recomanacions per a una òptima redacció de les ofertes laborals.  
apgcc@gestorcultural.org 

      www.gestorcultural.org/serveis/borsa-treball-publica.php 
 

∂ Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya 
Borsa de treball 
www.dansacat.org/convocatories/3/  

 
∂ Torre Jussana 
Taulell d’anuncis. 
www.bcn.cat/tjussana 

 
∂ També podeu contactar directament amb professionals de la gestió cultural. Podeu mirar el 

directori de productors i gestors de l’APdC: www.dansacat.org/directori/13/ (apartat “Altres” i 
“Producció i gestió escènica”). També podeu consultar el taulell demandes de feina de l’Associació 
de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya 
 http://www.gestorcultural.org/serveis/demandes.php  (apartat serveis / demandes de feina)  
 

 
 
Gestors/es culturals en pràctiques: 
 
Per trobar una persona en pràctiques, es pot contactar amb les universitats següents:  
És important tenir en compte que un estudiant està en procés d’aprenentatge i que, per tant, no se li pot 
exigir de la mateixa manera que un professional contractat. 
 

∂ Universitat de Barcelona (UB) 
Màster de gestió cultural 
www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/gestiocultural/presentacio  
 
∂ Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Màster oficial – Mitjans, comunicació i cultura 
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-oficials/informacio-general/mitjans-comunicacio-i-cultura-
1096480139517.html?param1=1327908912576 
 
∂ Universitat Internacional de Catalunya (UIC)  
Postgrau en gestió cultural  
www.uic.es/es/humanidades/postgrado-gestion-cultural  
 
∂ Universitat Internacional de Catalunya (UIC)  
Màster universitari en gestió cultural  
www.uic.es/ca/estudis-uic/humanitats/master-gestio-cultural  
 
 

mailto:apgcc@gestorcultural.org
http://www.gestorcultural.org/serveis/borsa-treball-publica.php
http://www.dansacat.org/convocatories/3/
http://www.bcn.cat/tjussana
http://www.dansacat.org/directori/13/
http://www.gestorcultural.org/serveis/demandes.php
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-oficials/informacio-general/mitjans-comunicacio-i-cultura-1096480139517.html?param1=1327908912576
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-oficials/informacio-general/mitjans-comunicacio-i-cultura-1096480139517.html?param1=1327908912576
http://www.uic.es/es/humanidades/postgrado-gestion-cultural
http://www.uic.es/ca/estudis-uic/humanitats/master-gestio-cultural
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∂ Universitat Internacional de Catalunya (UIC)  
Postgrau en gestió d’indústries culturals creatives 
www.uic.es/es/estudis-uic/humanidades/postgrado-industrias-culturales  
 
∂ Facultat de Comunicació Blanquerna - Universitat Ramon Llull (URL)  
Màster universitari en producció i comunicació cultural 
www.blanquerna.url.edu/web/default.aspx?idf=4 

 
∂ Universitat de Girona (UdG)  
Màster en comunicació i estudis culturals 
http://mcec-udg.com/ 

 
∂ Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Universitat de Girona (UdG)  
Màster universitari de gestió cultural  
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/gestio-cultura/presentacio   

 
 
Com es calculen seus honoraris? 
 
Per calcular els honoraris cal prendre en consideració els següents elements: 
 

∂ El temps de dedicació i la complexitat del treball necessaris per a l’encàrrec. 
∂ El cost dels materials. 
∂ La novetat, dificultat o originalitat del treball.  
∂ La comparativa amb els honoraris de treballs semblants. 
∂ L’antiguitat del projecte. 
∂ La periodicitat de l’encàrrec. 
∂ L’experiència que aporta el professional que es contracta.  

 
Recomanem que es reparteixin els recursos entre creadors i gestors culturals de manera proporcional i justa. 
Des de l’Associació de Gestors Culturals de Catalunya, es recomana que el gestor cultural tingui una base de 
salari fix, més un percentatge de comissió. 
 
 
Model de contracte  
 
És important elaborar un contracte per regular les condicions de la relació professional entre l’artista i el 
gestor o gestora. Es pot utilitzar un model de contracte laboral ordinari. Trobareu els models ordinaris al 
web de ‘Red Trabaja’ del Ministeri de Treball. Clica aquí per veure’ls. 
 
Si aquest gestor/a us fa de representant, el contracte hauria de tenir certes especificitats. A continuació 
trobeu un model de contracte de representació artística, és 
important adaptar-lo a cada situació i fer-lo validar per un gestor 
administratiu. 
 
 
 

http://www.uic.es/es/estudis-uic/humanidades/postgrado-industrias-culturales
http://mcec-udg.com/
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/gestio-cultura/presentacio
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/modelos_contrato.html
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Model de contracte de representació artística  
 
A..... , ..... de ..... de ..... [LLOC I DATA]  
  
R E U N I T S  
  
El Sr/a. [NOM I COGNOMS], major d’edat, d’estat civil [ESTAT CIVIL], veí/na de [ADREÇA], proveït/da de document nacional d’ 
identitat número [INCLOURE NÚMERO DE DNI]. En endavant, se l’anomenarà “L’ARTISTA”.  
  
I el Sr/a. [NOM I COGNOMS], major d’edat, d’estat civil [ESTAT CIVIL], veí/na de [ADREÇA], amb document nacional d’ identitat 
número [INCLOURE NÚMERO DE DNI], qui actua en nom [ESCOLLIR UNA DE LES DUES OPCIONS]:  
A) propi.  
b) i representació de la societat [IDENTIFICAR LA SOCIETAT SI ÉS UNA SOCIETAT QUI FA DE REPRESENTANT], de la qual n’és [CÀRREC 
QUE OSTENTA], amb seu social a [DOMICILI] i CIF [INCLOURE NIF DE LA SOCIETAT].  
En endavant, aquesta part serà identificada com “EL REPRESENTANT”.  
  
Totes les parts, en el respectiu caràcter amb què intervenen, es reconeixen mútuament la capacitat  legal  en  Dret  necessària  per  a  
subscriure  el  present  CONTRACTE  DE REPRESENTACIÓ ARTÍSTICA i, a tal efecte, lliurement i de comú acord  
 
EXPOSEN  
 
PRIMER. - Que l’ARTISTA es dedica a la dansa professional [DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT ARTÍSTICA].  
 
SEGON. - Que EL REPRESENTANT és gran coneixedor del sector d’activitat de l’ARTISTA, coneix la seva qualitat artística, i està en 
condicions d’afavorir la contractació del mateix per part de tercers, així com de dur a terme les tasques de gestió i representació que 
l’ARTISTA necessiti.  
 
TERCER. - Que l’ARTISTA està interessat en contractar un professional que se n’ocupi de fer difusió de la seva prestació artística així 
com de planificació i gestió administrativa i econòmica, i, per això, ambdues parts, de mutu acord, formalitzen el present 
CONTRACTE DE REPRESENTACIÓ ARTÍSTICA, el qual es regirà per les següents  
  
C L À U S U L E S  
  
PRIMERA.- EL REPRESENTANT realitzarà les operacions de representació i promoció artística de  l’ARTISTA,  dins  l’àrea  territorial  de  
[ÀMBIT  GEOGRÀFIC  D’ACTUACIÓ  DEL REPRESENTANT].  
En concret, EL REPRESENTANT, a canvi de la remuneració econòmica que es dirà, s’encarregarà, entre d’altres, d’ aconseguir i/o 
incrementar la contractació de l’ARTISTA, aconseguir finançament, difondre i fer publicitat de l’ARTISTA i dels espectacles que ha 
creat o en els què col·labora, planificació professional i gestió administrativa i econòmica de l’ARTISTA [COMPLETAR SEGONS EL 
CAS].  
 
SEGONA.- Alternativament:  
a) En cas que el contracte sigui sense exclusiva:  
EL REPRESENTANT podrà desenvolupar la seva activitat professional per compte de diversos artistes.  
b) En cas que el contracte sigui amb exclusiva (habitualment per a mànagers):  
L’ assignació de la zona prevista al present contracte, es realitza amb caràcter d'exclusivitat recíproca, comprometent-se l’ARTISTA a 
no cedir la seva representació i promoció a cap altre representant dins de l’ àmbit geogràfic esmentat a la clàusula primera, i 
obligant-se EL REPRESENTANT, en conseqüència, a desenvolupar la seva activitat exclusivament dins l’àrea territorial contractada, 
així com a no desenvolupar-la per a un altre ARTISTA dins l’ esmentat àmbit geogràfic.  
 
L’ARTISTA, es reserva per a sí o per al REPRESENTANT a qui anteriorment o amb posterioritat al present document designi, qualsevol 
zona geogràfica diferent de la prevista al present document.  
 
TERCERA.- RETRIBUCIÓ.  
La remuneració del REPRESENTANT consistirà en una quantitat mensual fixa de 
[INCLOURE IMPORT  EN  LLETRA]  euros  [INCLOURE  L’IMPORT  EN  XIFRES  €]  i  un  
[FIXAR  EL PERCENTATGE]  % de comissió calculat sobre [FIXAR LA BASE SOBRE LA 
QUAL ES CALCULARÀ EL PERCENTATGE DE COMISSIÓ DEL REPRESENTANT], relatiu a 
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cada contracte conclòs a favor de l’ARTISTA gràcies a la intervenció del REPRESENTANT, I.V.A. no inclòs.  
 
QUARTA.- MERITAMENT DE LA COMISSIÓ  
La comissió a favor del REPRESENTANT es meritarà en el moment en què l’ARTISTA cobri la totalitat del preu del seu client. Per a 
això, l’ARTISTA s'obliga a lliurar al REPRESENTANT el dia vint (20) de cada mes, una relació de les comissions meritades per les 
operacions corresponents al mes anterior, especificant el percentatge corresponent a la comissió sobre el preu de les vendes.  
 
CINQUENA.- PAGAMENT DE LA COMISSIÓ  
El pagament de les comissions degudes per l’ARTISTA al REPRESENTANT, s'efectuarà mitjançant liquidacions periòdiques mensuals, 
prèvia presentació de la factura en forma per part del REPRESENTANT a l’ARTISTA, l’últim dia de cada mes, al compte corrent núm. 
[IDENTIFICAR EL NÚMERO DE COMPTE] que el REPRESENTANT té subscrita amb l’entitat [IDENTIFICAR L’ENTITAT BANCÀRIA] a la 
seva sucursal [IDENTIFICAR L’OFICINA],  
  
SISENA.- OBLIGACIONS DEL REPRESENTANT  
EL REPRESENTANT s' obliga a:  
1. Ocupar-se amb la diligència d' un ordenat comerciant de la representació i promoció de l’ARTISTA a la zona geogràfica que té 
assignada, així com de la seva planificació professional i gestió administrativa i econòmica.  
2. Concloure les operacions de promoció de l’ARTISTA d'acord amb les instruccions rebudes, sempre que no afectin la seva 
independència.  
3. Assegurar la màxima satisfacció als clients de la zona geogràfica que té assignada, prestant-los l’ assistència necessària, abans i 
després de la prestació de serveis contractats.  
4. Informar l’ARTISTA, prèvia comprovació de les dades, de la solvència dels clients amb els quals es promouen les vendes dels 
serveis artístics.  
5. Tenir a la zona geogràfica que té assignada, una infraestructura econòmica, humana i adequada per a la representació i promoció 
de l’ARTISTA.  
6. Representar l’ARTISTA davant de tercers, especialment davant dels mitjans de comunicació: radiodifusió, televisions públiques i 
privades, etc.  
7. Concertar entrevistes, aparicions públiques, reportatges, gràfics, rodes de premsa, etc. en nom de l’ARTISTA amb els esmentats 
mitjans de comunicació, amb subjecció especial al previst al punt novè d’aquesta clàusula contractual.  
8. Representar l’ARTISTA davant qualsevol entitat de gestió de drets, Registre de la Propietat Intel·lectual, etc. per a la realització de 
les gestions necessàries tendents a protegir els drets de propietat intel·lectual derivats de l’ activitat de l’ARTISTA, i a procurar-ne la 
màxima explotació dels mateixos en benefici de l’ARTISTA.  
9. Previ atorgament de poders notarials i mandat exprés de l’ARTISTA, a subscriure contractes en nom de l’ARTISTA per a la 
celebració d' actuacions/gal·les/campanyes de publicitat, etc., ajustant-se en tot cas als següents criteris:  [concretar les 
característiques exigides per l’ARTISTA: cost mínim o màxim que es requereix a l’ efecte, empresa de publicitat amb què es pretén 
contractar, tipus d’espectacle, etc.].  
  
SETENA.- OBLIGACIONS DE L’ARTISTA  
L’ARTISTA  es  compromet  a  executar  els  contractes  subscrits  o  concertats  pel REPRESENTANT, així com a estar a disposició del 
mateix en els actes concertats amb finalitats promocionals i publicitàries de l’ARTISTA, prèvia convocatòria feta en un termini 
prudencial.  
  
VUITENA.- CONCLUSIÓ DE CONTRACTES  
EL REPRESENTANT es compromet a informar immediatament l’ARTISTA de la proposta de contractes que rebi, amb indicació 
expressa, almenys, del nom del client, lloc d' execució del contracte, data d' execució, preu pactat i data de pagament.  
 
L’ARTISTA es reserva el dret a acceptar o rebutjar les propostes de contractes que li siguin remeses pel REPRESENTANT. En ambdós 
casos L’ARTISTA comunicarà la seva decisió al REPRESENTANT en el termini màxim de deu (10) dies hàbils comptats des del següent 
a aquell en el qual va rebre la comunicació de proposta de contracte per part del REPRESENTANT.  
Les actuacions que siguin rebutjades per l’ARTISTA, qualsevol que sigui la causa de la manca d’acceptació, no generaran dret a 
remuneració ni compensació a favor del REPRESENTANT.  
EL REPRESENTANT no rebrà pagaments de clients sense autorització prèvia i expressa de l’ARTISTA.  
  
NOVENA.- DURADA  
El present contracte tindrà una durada de [MESOS, ANYS, ... ] i podrà ser prorrogat 
pel mateix període mitjançant acord escrit entre les parts, sempre i quan la pròrroga 
es formalitzi amb trenta (30) dies d' antelació al venciment del termini inicialment 
pactat.  
Si, una vegada finalitzat el contracte i dins el termini dels tres mesos següents, es 
conclogués amb èxit alguna operació de venda en què EL REPRESENTANT hagués 
participat anteriorment, EL REPRESENTANT tindrà dret al cobrament del [INDICAR 
PERCENTATGE] % de comissió pactada.  
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DESENA.- SUBCONTRACTACIÓ  
EL REPRESENTANT necessitarà autorització expressa de l’ARTISTA per a actuar mitjançant tercers, essent responsable, en el seu cas, 
de les seves actuacions, en les mateixes condicions que si les hagués realitzat ell mateix.  
  
ONZENA.- CLÀUSULA D' EXCLUSIVITAT [SI ES PACTA EXCLUSIVITAT]  
1. Exclusivitat del REPRESENTANT  
  
EL REPRESENTANT es compromet a no promocionar, vendre, difondre ni participar en la promoció d' altres ARTISTES que poguessin 
ser considerats competidors de l’ARTISTA.  
  
A  aquests  efectes,  serà  considerat  competidor  de  l’ARTISTA  qualsevol  artista  que individualment  o  col·lectivament  es  dediqui  
a  [INDICAR  TIPUS  O  MODALITAT D’ARTISTA/BALL QUE INTERESSA QUE EL REPRESENTANT NO PRESTI SERVEIS DE 
REPRESENTACIÓ].  
  
Aquesta activitat no la podrà fer de cap forma, ni directament ni indirecta, ja sigui a través de tercers, entitats, societats, i tant en 
qualitat de soci, administrador, col·laborador, o treballador.  
  
De la mateixa manera, durant la vigència del present contracte EL REPRESENTANT no podrà participar ni obtenir cap dret, ni interès, 
ni benefici, en negocis o empreses que es dediquin a la representació o a promoció d' altres ARTISTES que poguessin ser considerats 
competidors de l’ARTISTA dins el territori en el que es circumscriu el present acord.  
 
2. Exclusivitat de l’ARTISTA  
  
Per la seva part, durant la vigència del present contracte, l’ARTISTA s' obliga a no atorgar la seva representació o promoció, dins el 
territori assenyalat a la clàusula primera, a cap persona física o jurídica diferent del REPRESENTANT, així com a abstenir-se de dur a 
terme per sí mateix, les gestions a aquests encomanades.  
  
L’ incompliment de les obligacions regulades en aquest apartat per qualsevol de les parts contractants, donarà dret a la part 
contrària a resoldre el contracte, sens perjudici de la obligació d’indemnitzar a l’altra part dels danys i perjudicis causats.  
  
DOTZENA.- DEURE DE CONFIDENCIALITAT  
EL REPRESENTANT s' obliga a no revelar, difondre, cedir o transferir a tercers cap informació referent a l’activitat creativa, artística, 
econòmica, financera, projectes, contractes relatius a l’activitat de l’ARTISTA, a les clàusules d’aquest contracte, i/o qualsevol altre 
aspecte relacionat amb l’ activitat, que pugui conèixer o hagi conegut amb motiu de la prestació de serveis prevista en el present 
contracte.  
  
Per tant, el REPRESENTANT s'obliga a actuar amb la màxima diligència per tal d’ evitar la publicació o revelació de qualsevol 
informació confidencial referent a aquestes matèries.  
  
TRETZENA.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE  
El present contracte podrà ésser resolt per les següents causes:  
  
1. Per la denúncia unilateral de qualsevol de les parts, atorgant a l’altra part un preavís escrit de dos mesos.  
  
2. Per voluntat de qualsevol de les parts, sense necessitat d’atorgar el preavís, quan existeixi incompliment de les obligacions 
contractuals i/o legals derivades del present contracte.  
  
En aquest cas, la part que pretengui resoldre el present contracte al·legant incompliment de la contrapart, l’ haurà de requerir al 
compliment de l’ obligació de forma fefaent, atorgant-lo un termini de deu (10) dies, perquè pugui reparar i/o solucionar l’ esmentat 
incompliment. Transcorregut l’ esmentat termini sense que l’ incompliment hagués estat reparat, el perjudicat podrà exercitar la 
facultat esmentada.  
  
En cas que l’ incompliment no pogués ser reparat en el termini de 10 dies, el perjudicat podrà exercitar directament la facultat de 
resoldre, sense necessitat de remetre, prèviament, el citat requeriment.  
  
3. Per acord de les parts.  
  
4. A conseqüència de l’extinció de la personalitat jurídica de qualsevol de les parts o 
la declaració del concurs de creditors, llevat que es garanteixi el deute.  
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CATORZENA.- INDEMNITZACIÓ PER CLIENTELA  
A l’acabament del present contracte, EL REPRESENTANT tindrà dret a percebre una quantitat equivalent al saldo mig de les 
comissions percebudes pel REPRESENTANT durant els cinc anys previs a l’extinció, o durant tot el període de durada del contracte, si 
aquest fos inferior.  
  
No obstant això, el REPRESENTANT perdrà el seu dret a ser indemnitzat en els següents supòsits:  
  
1. Quan l’ARTISTA hagués resolt el contracte per incompliment contractual o legal del REPRESENTANT.  
  
2. Quan el REPRESENTANT hagués denunciat el contracte, qualsevol que sigui la causa.  
  
3. Quan amb consentiment de l’ARTISTA, el REPRESENTANT hagués cedit els seus drets contractuals a un tercer.  
  
 
QUINZENA.- DESPESES I IMPOSTOS  
Totes les despeses i impostos que s' originin com a conseqüència de la formalització, compliment o extinció del present contracte i 
de les obligacions que se' n derivin, aniran a càrrec de [INDICAR LA PART QUE ASSUMEIX LES DESPESES]. 
 
Igualment, les despeses judicials que s' ocasionin per incompliment del present contracte seran per compte de la part incomplidora, 
inclosos els honoraris del Procurador i Advocat, encara que les seves intervencions no fossin preceptives.       
  
SETZENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT I LLEI APLICABLE  
Per a les divergències que poguessin suscitar-se en relació amb el present contracte, les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals de 
[LOCALITAT],  
  
El present contracte té caràcter mercantil i es regirà per les seves pròpies clàusules, i en tot allò que aquestes no disposin, pel previst 
en el Codi de Comerç, altres lleis especials i usos mercantils.  
  
DIVUITENA.- NOTIFICACIONS  
Les comunicacions que es facin les parts, seran sempre escrites i seran lliurades de qualsevol forma que certifiqui la recepció per la 
part notificada, designant-se a aquests efectes, els següents domicilis i adreces electròniques:  
  
L’ARTISTA: [INDICAR ADREÇA POSTAL I ELECTRÒNICA]  
EL REPRESENTANT: [INDICAR ADREÇA POSTAL I ELECTRÒNICA]  
  
Qualsevol canvi de domicili o adreça electrònica d' una de les parts, haurà de ser notificat a l’altra de forma immediata i per un mitjà 
que garanteixi la recepció del missatge.  
  
DINOVENA.- GENERALITATS  
El present contracte anul·la i reemplaça qualsevol contracte o acord anterior entre les parts, inclús verbal, amb el mateix objecte i 
només podrà ser modificat per un nou acord firmat per ambdues parts.  
 
Si alguna de les clàusules del present contracte fos declarada nul·la o inaplicable, l’esmentada clàusula es considerarà exclosa del 
contracte, sense que impliqui la nul·litat del mateix. En aquest cas les parts faran tot el que estigui al seu abast per a trobar una 
solució equivalent que sigui vàlida i que reflecteixi degudament les seves intencions.  
  
  
I en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts firmen el present CONTRACTE DE REPRESENTACIÓ ARTÍSTICA a tots els seus 
fulls, per duplicat i a un sol efecte, a la ciutat i data esmentats en l’encapçalament.       
  
Signat, ........................                           Signat, ........................  
  
  
[POSAR EL NOM DE L’ARTISTA]                [POSAR EL NOM DEL REPRESENTANT] 
  
 
 
************************************************************** 

  
  



 

 
8 

Per a la redacció d’aquest document s’ha tingut en compte la Guia de bones pràctiques de la gestió 
cultural elaborada per l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (juliol 2011), i s’ha 
comptat amb la col·laboració d’aquesta associació.  
 
Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres a projectes@dansacat.org o amb l’Associació de 
Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya www.gestorcultural.org.  
 
 
Març de 2011. Última actualització: Març de 2016. 
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