ASSOCIACIÓ CULTURAL

QUI SOM?
Idea Gestió Cultural es funda l’1 d’octubre de 2013 i està integrada per professionals
del sector cultural amb una àmplia i reconeguda trajectòria i per col·laboradors amb
gran experiència a l’organització, difusió i creació d’esdeveniments.
Objectius:

Gestió cultural

•
•
•

Promovem la interrelació, la cooperació i l’intercanvi entre els professionals de l’art, la cultura i la formació, i els
professionals de la gestió cultural en les seves diferents
àrees: artístiques, culturals, socioculturals, formatives i
educatives; i si convé, involucrar les institucions públiques
ia entitats i organitzacions no governamentals, en les activitats i iniciatives en benefici de l’art i la cultura, en el seu
desenvolupament, la seva difusió i el gaudi, tant a Catalunya
com a la Unió Europea.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incentivar la recerca i la producció artística.
Contribuir a la promoció dels creadors.
Promoure la mobilitat internacional d’artistes i altres
professionals de la cultura.
Iniciar uns intercanvis culturals entre Catalunya i
altres països.
Promoció turística del territori
Crear una col·lecció viva que creixerà cada any amb
les noves aportacions dels artistes convidats.
Realitzar tallers, residència d’artistes, simposis, etc.
Diferents esdeveniments culturals per fomentar la vocació.
Visites als estudis per conversar amb els creadors.
Jornades de debat, tertúlies.
Coneixements d’història local.
Tallers d’oficis tradicionals i d’eco- cultura.
Organitzem trobades sectorials per fomentar l’intercanvi d’experiències, coneixement i creixement econòmic entre representants del sector públic i privat.
Programa d’Integració Social a través de l’oci.
Promoure el respecte per el medi ambient, a través
d’accions participatives artístiques, que fomentin la
sensibilització i l’acció individual i col·lectiva.
Afavorir la integració multicultural, facilitant els mitjans oportuns d’orientació i inserció, sense oblidar
esquemes culturals previs.

Relacions empresarials
Idea també impulsa trobades del sector econòmic i empresarial català (institucions, entitats socials, empreses)
amb personalitats representatives o relacionades amb els
països que col·laborem. Organitzem aquestes reunions
en funció de les qüestions que més interessen en l’actualitat, a petició de les esmentades personalitats que ens
visiten o d’acord amb els consolats generals.

Compromís social
Una forta convicció de servei ens mou a realitzar diferents
accions per generar capacitats i habilitats que donin com
a resultats canvis socials que contribueixin a millorar la
vida de les persones. Fomentem activitats d’acció social i
voluntària que contribueixen al progrés de les comunitats.

Can Clos, seu de Idea Gestió Cultural
Can Clos és un espai per a la creació, la investigació, la
divulgació de la cultura contemporània, on les arts visuals, la literatura,   la gastronomia, el cinema, la música,
les arts escèniques i les activitats s’interconnecten.

MEMORIA ACTIVITATS 2014
EXPOSICIONS
ENVIAMENT DE CATALUNYA
Exposició d’art contemporani del col·lectiu Tint XXI de Banyoles a la Galeria Warzymniak de Gdansk, Polònia.
Aquesta exposició és fruit del intercanvi de exposicions que vam realitzar amb el e66
Centrum de Polònia.
Amb aquest propòsit hem aconseguit realitzar un intercanvi cultural i promoció turística entre aquestes dues ciutats .
Esperem portar aquesta exposició a diferents ciutats de Polònia i acompanyar-la
amb mostres de cinema, gastronomia, literatura, tradicions, musica...

	
  

Aquesta exposició es va inaugurar el 25/04/2014 i es podrà visitar fins el 7/05/2014.

POCZTA Z POLSKI (ENVIAMENT DE POLÒNIA)
Exposició d’Art Contemporani
comisariada per Monika Grygier.

Poczta z Polski Reus
Poczta z Polski Barcelona
Poczta z Polski Can Ginebreda
Poczta z Polski Burgos
Enviament d’Espanya Gdansk

	
  

Aquest projecte es va iniciar l’abril de 2010 com una iniciativa de Monika Grygier per facilitar la mostra de treballs
d’artistes polonesos residents a Espanya i, amb la col·
laboració de Gorgonio Sanjuán, es va presentar el primer
Poczta z Polski dins dels actes de Artèria 2010 a Montsó
(Osca).
Al cap d’un temps, el maig de 2011, es va proposar Poczta
z Polski com a acte principal de les activitats que es realitzaven a les ciutats de Burgos i Gdansk com a candidates
a la capitalitat cultural europea 2016, i que constava d’un
intercanvi d’exposicions entre aquestes ciutats; 5 artistes
de burgos van exposar les seves obres a Gdansk i 8 artistes polonesos van presentar els seus treballs a la galeria
burgalesa Rio 10.
Després de l’èxit de les exposicions, es va presentar a
“Can Ginebreda”, el bosc d’escultures de Xicu Cabanyes
a Porqueres, Girona, on, a més d’inaugurar l’exposició la
Sra. Cònsol Marzenna Adamczyk i l’agregada de cultura
del consolat de Polònia a Barcelona,  Sra Hanna Podolska, va tenir lloc una mostra de gastronomia polonesa presentada pel reconegut escriptor i crític d’art Jaume Fàbrega.

Poczta z Polski es va incorporar dins els actes de la “Fira
de Polònia”, projecte en el qual, durant un cap de setmana, es realitzen jornades on es pot gaudir de cinema,
teatre, art, gastronomia, artesania, xerrades i música de
Polònia a diverses ciutats del país.
La primera “ Fira de Polònia” va tenir lloc al Poble Espanyol de Barcelona i com a conseqüència de la repercussió, afluència de públic i difusió ara es presenta a Reus,
Tarragona.
S’està treballant molt dur per presentar “Fira de Polònia”
en diverses ciutats. Volem organitzar-la a Barcelona i Girona, també s’està preparant un projecte perquè es pugui
realitzar a Cantàbria, concretament a Santander i Noja.
Així com presentar a Polònia una mostra similar amb la
nostra cultura i tradicions.
Des d’aquí volem agrair a tots els artistes i institucions que
col·laboren perquè Pozcta z Polski es dugui a terme.

I CONTINUO VEIENT LES SEVES CARES

L’exposició titulada “I continuo veient les seves cares.
Fotografies dels jueus polonesos “és una iniciativa de la
Fundació Shalom, que al 1994 va dirigir una crida a la
població demanant la donació de fotografies de jueus polonesos.

	
  

L’exposició «I segueixo veient les seves cares» podria
interpretar-se com un lament per un món desaparegut,
al que només podem tornar contemplant fotografies antigues. A les imatges es van congelar les siluetes humanes,
les ombres de les cases, els somriures trencats fa temps
i, sobretot, les cares: una varietat de rostres que avui ens
revelen com eren els jueus polonesos de llavors, immersos en les seves tasques quotidianes, seriosos o alegres,
pensatius ...

Destacats museus i galeries de tot el món han exhibit
aquesta col·lecció de retrats jueus, que s’han pogut contemplar en ciutats com Frankfurt, Munic, Hamburg, Sant
Petersburg, Brussel·les, al Centre Wiesenthal de Los Angeles, al Holocaust Memorial Center de Detroit, a Boston
- on l’exposició va ser inaugurada pel Premi Nobel de la
Pau, Eli Wiesel -, a St Petersburg (Florida), l’Haia, Nova
York, Toronto, Montreal, Mèxic, Sant Josep, Buenos Aires, Praga, Vilnius, Yad Vashem de Jerusalem, i també a
Poznań, Łódź o Cracòvia.
L’associació cultural IDEA està molt contenta de col·
laborar en la presentació d’aquesta exposició en dos destacats indrets de la cultura jueva a Catalunya com són
els pobles de Besalú, (març 2014) i Castelló d’Empúries
(octubre 2014).

FESTIVALS I MOSTRES
PARTICIPACIÓ AL FADE 2014. LA CELLERA DE TER
Nou espai a Can Clos: per primer any alguns dels participants celebraran una
residència oberta al públic a la masia de Can Clos del 2 al 5 de juliol per preparar la seva intervenció al FADE. Tothom qui vulgui està convidat a passar-hi
per veure com es prepara un espectable multimèdia des de dins!
2, 3, i 4 de JULIOL (tot el dia): tallers oberts al públic a Can Clos:
- Preparació de La Cellera de Drone (coreografia de drones, Hackademia Drone de Telenoika)
- Preparació d’un robot humanoide reactiu als gestos d’una persona (Picaxe
& Marc Barnada)

SANT JORDI A GDANSK
Mostra Internacional amb gran èxit d’afluència de públic a la festivitat de Sant Jordi
que vam presentar a Gdansk, ciutat de
més de 1,5 milions de habitants amb les
tradicionals parades de llibres i regal de
roses vermelles a més de vestir les façanes de aquesta ciutat amb més de 300
metres de la senyera.
Vist el interès del assistents per conèixer
més coses de Catalunya estem treballant per realitzar més esdeveniments a
aquesta ciutat.
Agraïts al ajuntament de Gdansk, Wspolnota Gdanska, ajuntament de Banyoles i
al Consolat General de la República de
Polònia a Barcelona i al Col·lectiu Tint XXI
de Banyoles per la seva col·laboració a
poder portar a terme aquesta iniciativa

	
  

FIRA DE POLÒNIA
Reus i Poble Espanyol (Barcelona)
Mostra de la cultura de Polònia que es presenta a diferents ciutats del país.
Aquest projecte es va iniciar al maig del 2012 amb una primera edició al Poble
Espanyol de Barcelona.
Va ser una iniciativa de Diana Niewiadomska conjuntament amb el Consolat general de la República de Polònia a Barcelona i l’Associació Cultural Catalanopolonesa
de Barcelona. Aquest ambiciós projecte intenta exposar, durant un cap de setmana, mostres de cinema, teatre, gastronomia, pintura, escultura, literatura, llengua,
artesania,... en resum: tot el que és la cultura polonesa.
En aquesta edició celebrada a Reus s’hi suma l’Associació de Gestió Integral de
Serveis Socioculturals Idea, i n’assumeix la gestió i realització de l’esdeveniment,
conjuntament amb l’Excm. Ajuntament de Reus i el Consolat General de la República de Polònia a Barcelona. L’associació IDEA està satisfeta de col·laborar i dur a
terme aquesta iniciativa, en la què s’està treballant per poder organitzar-la en altres
ciutats de Catalunya.

	
  

FESTIVAL DE MÚSICA POLONESA A CATALUNYA

Organitzadors del Festival de Música Polonesa a Catalunya 2014. Aquest festival
consta de quatre concerts realitzats a diferents ciutats catalanes entre el 17 y el 31
de octubre de 2014.
17 octubre - Lutoslawski Quartet , Auditori del Museu Municipal Castell, Rubí.
18 octubre - Iwona Sobotka & Ángel Cabrera , Auditori de l’Ateneu, Banyoles
26 octubre - Camerata XXI & Iwona Sobotka, Auditori Pau Casals, Sant Salvador
(El Vendrell)
31 octubre - Camerata XXI & Iwona Sobotka, Teatre Fortuny, Reus

	
  

L’ interès creixent ha impulsat la creació del Festival de Música Polonesa, amb la
idea de promoure el seu patrimoni musical. Les obres dels compositors polonesos
més grans, Frederic Chopin i Karol Szymanowski, com també les d’ Andrzej Panufnik, que aquest any celebra el seu centenari, constitueixen el millor dels nostres
béns que volem compartir. Aviat, entre el 17 i el 31 d’octubre del 2014, les seves
obres s’escoltaran a les ciutats i pobles de Catalunya, que disposen d’excel·lents
instal·lacions i un públic coneixedor de la música. Banyoles, Reus, Rubí i El Vendrell acolliran els concerts de reconeguts artistes polonesos.

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
CONVENI DE COL·LABORACIÓ BANYOLES – POLÒNIA
Els llaços de Banyoles amb Polònia s’enforteixen el 2014 a través de la música i de les arts plàstiques. Aquest any, la
ciutat de Banyoles ha organitzat un intercanvi cultural amb Polònia que es concentra en tres accions: un intercanvi entre joves artistes del col·lectiu Tint XXI i artistes de la ciutat de Gdansk, una beca per a una jove estudiant de Banyoles
per participar al Curs Internacional Chopin de Varsòvia i, finalment, un concert extraordinari de Sant Martirià que anirà
a càrrec de la soprano Iwona Sobotka, una de les millors cantants europees del moment i que s’integra al Festival de
Música Polonesa de Catalunya, que s’organitza entre aquest 2014 i el 2016. Publicat al Diari de Girona el 09/07/2014.

MEMORIA ACTIVITATS 2015
EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ “JAN KARSKI, L’HOME QUE VA VOLER ATURAR L’HOLOCAUST”

	
  

Centre Cultural Parroquial de la Cellera de Ter
Coincidint amb el 70è aniversari alliberament camp d’extermini nazi d’Auschwitz.
Visita del Sr. Vicecónsul de Polònia D. Aleksander
Czyżowicz i alcaldes del Consorci Ter Brugent a l’exposició.

	
  

Biblioteca Pere Caner de Calonge
A la inauguració comptem amb l’assistència de l’alcalde
de Calonge, Sr. Jordi Soler Casals i l’Honorable Cònsol
General de la República de Polònia Sr. Marek Ciesielczuk.

EXPOSICIÓ “I CONTINUO VEIENT LES SEVES CARES”
de Fundacja Shalom de Varsòvia
Claustre del Parador de la Seu d’Urgell

Bilioteca Pere Caner de Calonge

Aquest esdeveniment forma part de les diferents activitats
de Picurt 2015 (del 23 al 27 de juny a La seu d’Urgell).

A la inauguració comptem amb l’assistència de l’alcalde
de Calonge, Sr. Jordi Soler Casals i l’Honorable Cònsol
General de la República de Polònia Sr. Marek Ciesielczuk.

L’exposició es podrà visitar fins al 21 de juliol.
Presentem aquesta exposició després d’haver-la  exhibit a
Besalú i a Castellò d’Empúries el 2015,

	
  

	
  

XERRADES I CONFERÈNCIES
“MATAR PORC I FER EMBOTITS, LA GRAN APORTACIÓ CATALANA”
42a Fira i Festa de la Matança del
Porc de la Cellera de Ter, al Centre
Cultural Parroquial

“Matar porc i Fer embotits, la gran
Aportació Catalana” per Jaume Fàbrega, professor de enogastronomia
de la UAB i escriptor del llibre sobre
el tema. També es presentarà el llibre
“La cuina del 1714, Història i receptes”.

	
  

KRZYSTOF ZANUSSI
Conferència i projecció de la pel·lícula
Konstans del director Krzystof Zanussi al Cinema Truffaut de Girona.
Residencia al Centre Cultural Can
Clos de la Cellera de Ter i possibilitat de realitzar projectes culturals en
col·laboració amb l’associació que
presideix.

	
  

FESTIVALS I MOSTRES
PARTICIPACIÓ AL FADE 2015
Col·laborem en el Festival d’Art Digital i Electrònic de la
Cellera de Ter acollint el concert de cloenda amb la música de DJ Ingrid Blancafort i l’espectacle de mapping de VP
Altered Loopz al Centre Cultural Can Clos.

TALLER I EXHIBICIÓ DE FUTBOL BOTONS
Pavelló de la Cellera de Ter. Amb la participació de la Federació Polonesa de Futbol botons Piłka Guzikowa i la col·
laboració de l’ajuntament de la Cellera de Ter, Federació
Catalana de Futbol Botons i l’associació Verbum.

	
  

FESTA DE NADAL PER A LA COMUNITAT 	
  
DE POLÒNIA A CATALUNYA
a l’alberg Mare de Déu de Montserrat de Barcelona.
En col·laboració amb el consolat de la República de Polònia, les associacions poloneses Verbum i Polakos, Grup
de Estudis Coll Vallcarca i la Generalitat de Catalunya,
Teatr patrimonium i la ciutat de Kalisz. Diferents activitats
des de espectacle de Folklore, Fira de Gastronomia i artesania, Tallers, exposició de fotografia i la visita del Pare Noel.

	
  

MOSTRA INTERNACIONAL D’ART AFLUENTS.
Festival organitzat per Idea Gestió Cultural que, a través
de diferents esdeveniments culturals, dóna a conèixer les
característiques pròpies del país convidat i promou l’intercanvi entre els territoris.
En aquesta primera edició el país convidat ha estat Polònia. Agraïm la col·laboració del consolat de la república
de Polònia a Barcelona, ajuntaments d’Amer, Anglès i la
Cellera de Ter i als diferents artistes i associacions.

	
  

	
  
Simposi Internacional d’Art a Can Clos i
exposició “Poczta z Polski”
Hi han participat els artistes Pascale Helliot, Piotr Perski,
Janusz Celej, Monika Grygier, Andrzej Wisniewski, Gerda
Kochanska, Lukasz Masewicz, Iwona Jurkiewicz, Marek
Elsner, Czeslaw Fankidejski, Zuzanna Celej, Tadeusz
Kantor, Tomàs Vilà, Albert Ponsi, Lluís Sarsanedas i Iga
Gawronska.

	
  

Recepció del Cònsol de Polònia sr. Włodzimierz Nabrdalik
per l’alcalde de la Cellera de Ter sr. David Sarsanedas
Serrat al Centre de Creació Cultural Can Clos, seu d’Idea
Gestió Cultural i on es va realitzar el primer Simposi Internacional amb la participació i exposició de sis artistes
polonesos residents a l’estranger.

	
  

	
  

Recepció del Cònsol de Polònia sr. Włodzimierz Nabrdalik
per l’alcaldessa d’Anglès sra. Astrid Desset a la sala Fontbernat on es presentava l’exposició “Poczta z Polski”, una
mostra gastronòmica i una actuació de Folklore polonès
realitzat per l’associació Krakus.

Recepció del Cònsol de Polònia sr. Włodzimierz Nabrdalik
per l’alcaldessa d’Amer sra. Mª Rosa Vila i la directora del
departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a
Girona la Sra. Isabel Ruiz Margalef.

	
  

	
  

L’acte es complementava amb la inauguració de l’exposició d’art contemporani d’artistes polonesos “Poczta z
Polski”, promoció turística i mostra gastronòmica.

Ball i música tradicionals de Polònia amb una gran acollida per part del públic.

Als jardins de Can Cendra de la localitat d’Anglès espectacle de ball i música popular a càrrec de l’associació polonesa Krakus de Mostoles.

Espectacle a la pista del Centre Cultural Parroquial i Missa Solemne a la Cellera de Ter de l’associació polonesa
Krakus.

MÚSICA

CONCERT D’IWONA SOBOTKA I
EL PIANISTA ÁNGEL CABRERA
Concert Líric al Teatre d’Amer de la soprano polonesa
Iwona Sobotka i el pianista Ángel Cabrera.
Gran afluència de públic i fantàstica acollida a aquest esdeveniment de nivell el qual ha despertat l’interès d’Amer
per a la realització de més esdeveniments d’aquestes característiques pel proper any 2016.

	
  

CONCERT QUINTET DE VENT
INNOVA ENSEMBLE
Per a la comunitat polonesa a Torredembarra, en col·
laboració amb el Consolat General de la República Polònia
a Barcelona.

	
  

	
  

CONCERT DE MICHAŁ SZYMANOWSKI
Organització del concert de Michał Szymanowski en la inauguració del Consolat Honorífic de Polònia a Andorra.
Van assistir a la inauguració, el president del Parlament
d’Andorra, Vicenç Zamora; el ministre d’Afers Exteriors
d’Andorra, Gilbert Saboya, i Cristina Mota, directora del
Departament d’Afers Bilaterals i Consulars, l’Ambaixador
de la República de Polònia a Espanya i Andorra, Tomasz
Arabski; el Cònsol General de Polònia, Marek Ciesielczuk,
i membres de la comunitat polonesa local.

CONVENIS I COL·LABORACIONS
La universitat de música Fryderyk Chopin de Varsòvia es
reuneix a la seu del Consell Comarcal de la Selva amb el
responsable de la Jove Orquestra de la Selva. Aquesta
reunió s’emmarca dins el programa d’intercanvi que vam
iniciar a La Cellera.
Proposta de signatura conveni per atorgament beques
per a estudiants de música i proposta Festival de Primavera Fryderyk Chopin a Catalunya.

	
  

“ESTRATÈGIES DE COOPERACIÓ A LA
PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE
PRODUCTE TURÍSTIC”
amb la participació del Cònsol de Polònia sr. Włodzimierz
Nabrdalik, Sra. Hanna Podolska, Sra. Magdalena
Giedrojć, Sra. Maria Neugebauer Universitat de Música
Fryderyk Chopin, Varsòvia

	
  
IDEA GESTIÓ CULTURAL SOCI PRIVAT
DEL CONSORCI TER BRUGENT A ADRINOC
ADRINOC (Associació pel desenvolupament rural integral de la zona nord-oriental de Catalunya).
Des de novembre Idea Gestió Cultural forma part de la
Junta directiva d’aquesta associació que administra les
ajudes LEADER de la Unió Europea.

	
  

En el marc d’una trobada organitzada pel Consolat General de Polònia, l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va visitar durant quatre dies el país centreeuropeu amb l’objectiu d’estrènyer vincles entre territoris que treballen per la
recuperació del patrimoni jueu. A més de representants de Girona, el consolat
ha convidat a la trobada una delegació d’alcaldes i institucions entre els quals
hi havia els alcaldes de Tortosa, Ferran Salvador Bel; de Besalú, Lluís Guinó,
i de Sort, Llàtzer Sibís; el director del Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona, Vicenç Villatoro; representants de la Diputació de Barcelona, la
directora del Patronat Call de Girona, Assumpció Hosta i Francesc Farrés de
Idea Gestió Cultural.
L’Associació de municipis més antiga i gran de Polònia Wokiss: Visita de 20
alcaldes, en representació d’un territori de 3,5 milions d’habitants i similar a
Catalunya en nivell d’extensió. Presenten propostes de cooperació i viatge
d’estudi a Polònia.
Signatura de conveni de col·laboració amb ADRINOC per realitzar projectes
de cooperació entre 2016-2020.

	
  

	
  

Signatura del conveni de col·laboració entre els grups d’acció local
ADRINOC de Catalunya i Kraina Nocy i Dni de Polònia.
Amb aquesta llista d’intencions es programen línies de cooperació
entre els dos territoris realitzant activitats entre 2016 i 2020 dins el
programa finançat per la Unió europea “Patrimoni i temps present”.

Trobada amb el sr. Carles Puigdemont, alcalde de Girona, sr. Grzegorz
Sapiński, President de Kalisz, sr. Marek Ciesielczuk. Cònsol General de la República de Polònia, sr. Józef Podłużny, alcalde de Gmina Godziesze Wielkie,
Hanna Podolska agregada del Consolat i la Sra. Sílvia Planas, directora del
Museu d’Història dels Jueus a Girona.
Fantàstica jornada on es van consolidar projectes  molt interessants pel 2016.

	
  

MEMORIA ACTIVITATS 2016
EXPOSICIONS

I CONTINUO VEIENT LES
SEVES CARES
Museu d’Història dels Jueus a Girona .
Dins els actes de commemoració del
dia Internacional en Record de les
Víctimes del Holocaust y de Prevenció de Crims contra la Humanitat.
Inauguració de la exposició amb l’assistència del Sr. Cònsol General de
la República de Polònia a Catalunya.

	
  

EXPOSICIÓ “LA CELLERA,
CREATIVA I DIVERSA”

	
  

Dins els actes de la Fira de la Festa
i matança del porc de La Cellera presentem aquesta exposició d’artistes i
creadors del poble.
Una manera de donar a conèixer i
promoure el contacte i incentivar sinergies entre ells.

EXPOSICIÓ
“JUGANT-SE LA VIDA”

	
  

Castellò d’Empúries. Coincidint amb
la inauguració del Markowa Museum,
vam inaugurar l’exposició “jugant-se
la vida” a la Basílica de Castelló d’Empúries.
Castellò assumeix la presidència
de la Red de Juderias de España
2016 i a la inauguració va assistir,
entre d’altres autoritats, el Sr. Ernest
Kowalczyk, coordinador de l’Institut
Polonès de Cultura (MInisteri d’Afers
Exteriors)

XERRADES I CONFERÈNCIES
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
“LA CUINA MODERNISTA”
A CÀRREC DE JAUME FÁBREGA.
Centre Cultural Parroquial

FESTIVALS I MOSTRES

SANT JORDI A GDANSK,
POLÒNIA
Des de 2014 es celebra en aquesta
ciutat polonesa de més de 1.800.000
habitants la festivitat de Sant Jordi.
En col·laboració amb Wspolnota
Gdanska.

	
   La Cellera de Ter

	
  

	
  

MOSTRA CINEMA BRASIL
A L’AIRE LLIURE
Can Clos, La Cellera de Ter
“Caramuru, a invenção do Brasil”
“Durval Discos”.
“Cinema, aspirines i Urubus”
“Terra estrangeira”.
En V.O.S.E.  Amb la col·laboració del
Consolat General de Brasil a Barcelona, Centre Cultural do Brasil a Barcelona i Beep.

BRASIL A LA RUTA DE
L’ART DE A CASTELLÓ
D’EMPÚRIES

	
  

Organitzem una exposició d’Art Contemporani d’artistes brasilers, Mostra
gastronòmica, promoció turística i
concerts dins de la Ruta de l’Art.
Amb la col·laboració del Consolat
General de Brasil a Catalunya.

MÚSICA

JIMMY BARNATÁN
& THE COCOONERS
Organització dels dos únics concerts
a la província de Girona. A la Mirona
de Salt i al Teatre de Lloret de Mar,
en aquesta ocasió, acompanyats
dels Grateful Blues.

FESTIVAL DE MÚSICA
POLONESA A CATALUNYA

	
  

Amer

Palau de la Música de Barcelona
L’Atlàntida de Vic
Teatre el Casal d’Amer
Sèrie de concerts de grans artistes
reconeguts internacionalment com
Bartek Niziol & Spyros Ensemble,
Apollon Musagète Quartett,Lluis Grané, Iwona Sobotka i l’Orquestra Simfònica del Vallès al Amb la participació de la fundació Ogrody Muzyczne
de Varsòvia, el Festival de Música
Polonesa està patrocinat pel Ministeri
de Cultura i Patrimoni Nacional de la
República de Polònia i compta amb el
suport de l’Ambaixada de la República de Polònia a Madrid i del Consolat
General de la República de Polònia a
Barcelona.

CONCERT
BIG MAMA MONTSE
& TOTA BLUES

	
  

Masterclass al Museu per fomentar
la vocació i concert gratuït al absis
del monestir a Amer.

MARCOS BRACCINI,
NOTURNO
Concerts a Amer, Castellò
d’Empúries, Bescanó i Banyoles.
En col·laboració amb el Consolat
General de Brasil a Catalunya.

	
  

CONCERT MAHMED

Can Clos - La Cellera de Ter
Actuació d’aquest grup brasiler que
va fer una gira al Primavera Sound
de Barcelona i a Madrid.
Col·laboració amb el Consolat
General de Brasil a Catalunya.

	
  

CONVENIS I COL·LABORACIONS
JORNADES D’EXPORTACIÓ
Sala Fontbernat, Anglès

1a JORNADA: EXPORTAR A BRASIL

El Sr. Michel Laham, Cònsol General adjunt del Consolat
del Brasil a Barcelona, i els Srs. Gilberto Vidal i Miguel
Mingorance, tècnics del SECOM, han explicat a les empreses com iniciar-se a l’exportació, així com les possibilitats d’associar-se amb empreses del Brasil.
Col·laboració amb la Cambra de Comerç de Girona i Consorci Ter-Brugent.

2a JORNADA: EXPORTAR A POLÒNIA

Amb la participació de Marek Ciesielczuk, Cònsol General de Polònia a BCN; Miroslaw Weglarczyk, Conseller del
Dt. de promoció, comerç i inversions de l’Ambaixada a
Madrid;  Salvador Balliu, President del Consell Comarcal
de la Selva, Ferran Rodero, delegat a Girona d’ACC1Ó,
Eduard Torrent, Director gerent de la Cambra de comerç
de Girona.
Col·laboració amb el Consorci Ter-Brugent

TROBADA CONSOLAT BRASIL A GIRONA
Reunions del Cònsol General de Brasil Sr. Gustavo Rocha
de Menezes i Sr. Edgard Cabral, Vicecònsol amb autoritats locals de Banyoles, Castellò d’Empúries i Amer, localitats on realitzarem activitats en 2016.
Agraïm a totes les institucions la seva benvinguda i col·
laboració per dur a terme aquests projectes.

	
  

	
  

TROBADA CONSOLAT POLÒNIA
I DIPUTACIÓ GIRONA
Trobada a la Diputació de Girona amb el president, el sr.
Pere Vila, i el Cònsol General de la República de Polònia
Sr. Marek Ciesielczuk.
La visita confirma la voluntat de consolidar les relacions
ja existents.

VIATGE D’ESTUDI ADRINOC A POLÒNIA
Wielkopolska, Polònia.

	
  

La delegació formada pel president de Adrinoc Sr. Joan Espona, el Sr. vicepresident Joaquim Felip, Salvador Clarà
president Consorci Ter-Brugent i Monika Grygier, presidenta d’Idea Gestió Cultural hem mantingut reunions per formalitzar el desig d’establir convenis de col·laboració i realització d’activitats. amb l’Honorable president de la “Comunitat
autonòmica” Sr. Marek Wozniak, el vicepresident Sr. Krzysztof Grabowski, Vicepresident “diputació” Sr. Piotr Kościelny,
sr.Krzysztof Nosal i Sr. Jan Kłysz, president i vicepresident “Consell Comarcal”.

	
  

	
  

COL·LABORACIÓ AMB EL
CONSOLAT DE ECUADOR

COL·LABORACIÓ AMB
CASA AMÉRICA

La Cònsol General de Ecuador, Sra.
Lorena Escudero, va visitar la nostra
seu on ha mostrat molt d’interès
en conèixer de primera mà la tasca
cultural i de reforç dels vincles que
desenvolupem amb altres consolats
i hem conversat sobre possibles activitats a realitzar a partir de 2017.

Idea Gestió Cultural i Casa Amèrica
Catalunya comencem una sèrie de
col·laboracions. Idea presentarà a
diferents ciutats de Catalunya part
de les activitats que es realitzen a
Barcelona així com establim línies
d’actuació conjuntes.

	
   COL·LABORACIÓ AMB

JOVENTUTS MUSICALS
Idea col·labora amb la realització i
promoció de concerts de la xarxa de
Joventuts Musicals de Catalunya.

En 2017, amb el canvi dels estatuts
de Joventuts, Idea serà membre de la
Xarxa.

IDEA GESTIÓ CULTURAL
Can Clos
17165 La Cellera de Ter (Girona)
Tel. (+34) 872 00 00 31
Mbl. (+34) 622 33 72 55
info@ideagc.com
www.ideagc.com
www.canclos.org

