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 INTRODUCIÓN   

A Cidade da Cultura de Galicia énchese de vida. Exposicións, concertos, espectáculos de artes escénicas, encontros de artistas, ciclos literarios, 
seminarios, foros de debate… todo un programa cultural dirixido a estimular a creatividade e o coñecemento.

O complexo deseñado por Peter Eisenman no monte Gaiás de Santiago ponse en marcha como un novo espazo para VISITAR, un territorio 
onde EXPLORAR todas as súas posibilidades culturais e artísticas, unha factoría onde CREAR novos proxectos, un lugar para APRENDER e  
INTERCAMBIAR experiencias, e unha infraestruturas disposta a SUMAR os seus recursos aos proxectos máis innovadores, un programa 
cultural que pon toda a beleza arquitectónica e recursos deste proxecto ao servizo da cultura. Invitámosvos a que vos acheguedes a participar 
neste proxecto de todos que é a Cidade da Cultura de Galicia.



 ENCONTRO INTERNACIONAL ECONOMÍA E CULTURA

16 E 17 DE FEBREIRO DE 2012
A Cidade da Cultura pon en marcha o Encontro Internacional Economía e Cultura co reto de crear un espazo de encontro permanente entre o 
mundo da culura e o da empresa para fomentar a colaboración entre estes dous sectores estratéxicos. Ao longo de dúas xornadas, o complexo 
do Gaiás servirá de escenario para difundir entre os axentes culturais un catálogo de boas prácticas para promover a diversificación do 
financiamento dos seus proxectos e mellorar a súa capacidade de xestión e entre as empresas doutros sectores as vantaxes e  beneficios que para 
os seus negocios se derivan da colaboración con artistas e empresas da cultura, nuns tempos especialmente difíciles e ante uns mercados cada 
vez máis esixentes.

Este encontro intersectorial contará coa presenza de iniciativas de diferentes países que mostren os beneficios desta unión. Unha delas será a 
Royal Academy of Arts, a institución artística do Reino Unido que menos depende dos orzamentos públicos grazas ao seu departamento de 
fundraising, que busca autofinanciarse a través de aportacións de capital privado (doazóns, exposicións…). Dende Brasil, Lala Deheinzelin 
presentará Enthusiasmo cultural, axencia especializada en deseñar estratexias para a economía creativa, a cultura e o desenvolvemento que 
ten entre os seus clientes gobernos, grandes empresas como BMW ou Nestlé e organismos como a Unesco. Haberá tamén iniciativas galegas 
como Genesal, empresa do ámbito da maquinaria que está reformulando a súa cultura empresarial e a súa política de internacionalización a 
través do deseño. 

Fórmulas de éxito todas elas que se darán cita na Cidade da Cultura co obxectivo de que esta iniciativa se consolide como unha liña estratéxica 
do Gaiás co reto de contribuír ao desenvolvemento cultural de Galicia, á modernización do noso tecido empresarial e a unha máis efectiva 
inserción na sociedade do coñecemento.



 INFORMACIÓN PRÁCTICA  

DATAS
16 e 17 de febreiro de 2012

INSCRICIÓN
formulario dispoñible en www.cidadedacultura.org
Prazo de inscrición ata o 30 de xaneiro de 2012

LUGAR

PREZO
70 €

Biblioteca de Galicia
Cidade da Cultura de Galicia
Monte Gaiás s/n 15707
Santiago de Compostela

Máis información: Tel. +34 881 99 75 65  |  Fax. +34 881 99 75 77
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 PROGRAMA

Entrega de documentación.9:30

Apertura do Encontro Internacional de Economía e Cultura.10:00/10:30 

Pausa-Café12:00/12:15  

Pausa-Café18:30/18:45 

Presentación dos informes Datos da Economía Creativa.
• Consello da Cultura Galega. 
• Agadic (Axencia Galega de Industrias Culturais).

10:30/11:00  

Conversa sobre a creación de futuro.
• Félix Lozano. Creativo, consultor e xestor cultural.
• Enthusiasmo Cultural. Firma brasileira especializa en economía creativa.

11:00/12:00 

Mesa redonda: Financiamento e viabilidade de proxectos culturais.
• plataformes.eu. Espazo que busca unir centros de produción e profesionais.
• Patrocinio: Long Run. Consultoría.
• Mecenado: Royal Academy of Arts. Especializados en fundrasing.
• Crowdfunding: Compartir Dona Gustet. Especializada na difusión da cultura de transmisión directa.

12:15/14:00 

Mesa redonda: Cooperación entre axentes culturais e tecido empresarial.
• Uqui Cebra. Estudo de deseño e comunicación gráfica.
• Tillt Suecia. Entidade que basea na creatividade o desenvolvemento empresarial.
• Genesal. Firma  de maquinaria que asocia cultura empresarial e deseño. 

16:30/18:30 

Pecha-Kucha.
• Fundación Incyde, proyecto I.C.E. Dedicada ao fomento do espíritu empresarial.
• Cenlitrosmetrocuadrado. Estudo de deseño e comunicación.
• nócomún. Rede de profesionais da comunicación e da cultura.
• Yproductions. Produtora cultural.
• Vilaxoán, experiencia de desenvolvemento local a través da música.
• Outras presentacións.

18:45/19:30 

XOVES 16 FEBREIRO

MAÑÁ

TARDE



VENRES 17 FEBREIRO

 PROGRAMA

Pausa-Café.12:00/12:30

Clausura.13:30/14:00

Mesa redonda: Novos contextos para a creatividade e a innovación.
• Juan Freire, doutor en Bioloxía e profesor da Universidade da Coruña.
• CiB Comercios Innovadores de Bilbao. 
• Utopic_Us. Compañía de creación.
• Ana María Llopis. Unha das fundadoras de Openbank.

Turno aberto de intervencións.

10:00/12:00  

Reunións de traballo e “itinerarios en proceso” pola Cidade da Cultura.

Proxectos presentados por empresas que estean buscando ‘cómplices’, socios ou patrocinadores e que poden aproveitar 
o Encontro para atopalos. Para iso deben estar inscritos no Encontro e presentar un proxecto do que queiran dar a 
coñecer, que será avaliado e escollido pola organización.

12:30/13:30 

MAÑÁ



 PROGRAMA CULTURAL 2011  

A Cidade da Cultura presenta unha programación que pon toda a potencia e beleza 
arquitectónica ao servizo da cultura, unha programación dirixida a que todos os 
públicos se sintan representados e a que cada persoa atope a súa razón para achegarse 
ao Gaiás. Con ela, este espazo énchese de vida, convidando os cidadáns a explorar os 
diferentes campos da arte e do coñecemento.

Con este obxectivo apostamos por unha programación aberta, plural e 
multidisciplinar, atenta ás novas linguaxes e tendencias creativas, pero que asume a 
función de pór en valor o patrimonio cultural galego, traballando pola súa proxección 
no espazo, para chegar a novos territorios, e tamén no tempo, buscando formatos 
imaxinativos e actuais para seducir as novas xeracións.

O Gaiás quere converterse nunha “factoría de proxectos” que dinamice o noso tecido 
de industrias culturais, unha plataforma que lle dea visibilidade ao mellor das nosas 
expresións artísticas e un punto para o intercambio de ideas e experiencias, 
conectando Galicia ás redes nacionais e internacionais de creatividade e 
coñecemento.

1. Visitar: a cidade ábrese a novos públicos, ampliando as posibilidades para coñecela, 
e facendo delas experiencias participativas e enriquecedoras.

2. Explorar: presentamos un amplo mapa de itinerarios para aventurarse polos 
camiños máis clásicos ou máis contemporáneos dos territorios da música, das artes 
escénicas, da escultura, da literatura, do pensamento ou de calquera outra disciplina 
artística.

3. Crear: promovendo novos proxectos artísticos e todas cantas iniciativas permitan 
impulsar novos procesos creativos. 

4. Aprender: accións formativas dirixidas a potenciar a formación dos novos artistas e 
xestores culturais non só a través de adquisición de coñecementos en novas 
habilidades, senón da experiencia compartida e da apertura a novas realidades. 

5. Intercambiar: creación de espazos para o intercambio de coñecemento e 
experiencia, favorecer a interconexión con outros centros e institucións nacionais e 
internacionais.

6. Sumar: sendo “socios activos”, complementando, artellando e vertebrando outras 
iniciativas culturais. 

Seis categorías que marcan os vieiros dun novo e vibrante territo- rio cultural, para que 
cada quen elixa como participar nese amplo abano de exposicións, espectáculos, 
encontros, programas de formación; en definitiva, opcións todas elas para vivir ese 
proxecto colectivo que é a Cidade da Cultura.

As seguintes empresas, institucións e persoas decidiron participar e apoiar 
activamente a Cidade da Cultura de Galicia, demostrando o seu firme compromiso 
con Galicia e coa cultura.

Todas as empresas, institucións e persoas que conforman o Padroado da Fundación 
Gaiás comparten cos responsables e os xestores da Cidade da Cultura de Galicia a idea 
de apostaren decididamente pola cultura en Galicia, tanto polo seu valor como eixe de 
cohesión social, como pola súa capacidade para fomentar o progreso sostible da 
sociedade galega.
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Gabinete de Comunicación da 
Consellería de Cultura e Turismo
981 544806 / 545820
prensa.cultura.turismo@xunta.es


