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coneixement lliure i/o el còdi obert. Una
comunitat per al finançament col∙lectiu
(aportacions econòmiques) i col∙laboració
distribuïda (serveis, infraestructures,
microtasques i altres recursos) formada
per persones individuals i entitats
públiques i privades, de procedencies i
àmbits diversos, el seu nexe d'unió és el
seu interés pel comú, lliure i obert.

Segona intervenció

Joan Pedregosa, Projectes internacionals
a ITD
http://www.e-itd.com

La “estabilitat europea”: El sistema de
finançament per definició es bàsicament
per a projectes en xarxa. Els programes
son previsibles, públics i avaluats. Hi ha
un sistema de programació a set anys.

Actualment estem en el període 2007--
2013.
Beneficis de la particiació en projectes
finançats per la UE:
- Accés a finançament extra
- Posibilitat de realització de projectes
inèdits
- Impacte no esperat
- Expressió del valor afegit europeu:
forma natural de treball
- Procés formatiu
- Efecte innovador: canvi de nivells de
relació, visibilitat local diferent
- Obertura i coneixement d'altres realitats
- Accés al mainstreaming sectorial
- Viatjar i conèixer món i persones

"Dios ayuda a quien se ayuda". Un bon
manual, el Survival Kit:
http://www.european-project-
management.eu/index.php?id=19
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Vaminiciarelcicledecursos‘Guerrilla.
Tàctiquesperalamicrocultura’ambuna
primerasessiósobrenovesfórmulesde
captaciódefonsperaprojectesculturals.
EnricSenabre(PlataformaGoteo),Joan
Pedregosa(ITD),CristinaRiera(Festival
l’Alternativa)iJosepCaselles(Festivalde
MúsiquesalBalcó)vancompartirles
sevesexperiènciesambfórmulesde
finançamentcomaraelcrowdfunding,els
projectesinternacionalsoelspatrocinis.

Elcicle‘Guerrilla.Tàctiquesperala
microcultura’,queorganitzemlaNau
IvanowiTrànsitProjectes,consisteixen
sessionsdedebatireflexiómensualsal
voltantdediferentsàmbitsdelagestióde
projectesculturals:elfinançament,la
programació,larelacióambl’entorn,la
comunicació…Elsdiferentstemes
s’abordendesdel’experiènciatantdels
ponentscomdelsparticipants,donant
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una gran importància al debat i el diàleg,
el crowdfunding, els projectes
internacionals o els patrocinis.

En aquest mini-llibret trobaràs un resum
de què va passar aquell dia.

Primera intervenció

Enric Senabre de Goteo.
http://www.goteo.org

És una xarxa social que impulsa el
desenvolupament autònom d'iniciatives
que generen noves oportunitats per a la
millora constant de la societat i
l'enriquiment dels bens i recursos
comuns. Una nova plataforma per a la
inversió de “capital riego” (gota a gota),
en projectes que contribueixin al
desenvolupament del procomú, el

Tercera intervenció

Cristina Riera. Festival de Cinema
l'Alternativa.
http://alternativa.cccb.org/

A partir de la pregunta "¿Què tinc jo que
vulguis tu?" cal plantejar-se posar de
relleu quin és el nostre valor afegit,
omplir-lo i explicar-lo amb passió,
convertir el projecte en trossos més petits
segons interessos i així poder descobrir
tresors amagats.

Els dubtes sorgeixen amb la pregunta de:
¿Fins a on estàs disposat a vendre la
teva ànima?

La fidelitat no sempre està a les nostres
mans, però si la possibilitat de tractar
amb delicadessa al patrocinador. Cal tenir

semprepresent:dossier,basededades,
unapersonaquesurtial'atac.

Quartaintervenció

JosepCaselles,FestivalBalconitis.
http://www.balconitis.org

Novautilitzarunapresentacióal'ús.En
baseaimatgesdelfestivaliunvídeova
explicarcomdesd'unabasede
finançamentmoltautogestionatjaporta4
edicions.Enunprincipihihaviauna
participaciódel'Ajuntamentenbasea
unasubvenció,peròaquestanylaminsa
aportacióqueaixòsignificavavafer
repensartotalamaneradefinançarel
projecte,combinantelspatrocinisiuna
granpartatravésdecrowdfundingala
plataformaVerkami.




