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No ámbito internacional é unha prá�ica habitual que os axentes da 
cultura e as empresas con raizame no territorio cooperen arredor de 
puntos de interese en común. De feito, esa tendencia estase a incrementar 
a día de hoxe, na medida en que as empresas precisan de inxe�ar 
creatividade nas súas dinámicas para competir en mercados esixentes, e os 
artistas requiren de diversificar os seus ingresos e adquirir novas 
capacidades de xestión que lles permitan gañar en viabilidade.

Hai países onde os encontros entre empresas e profesionais da creación se 
suceden dun xeito sistemático, ás veces por propia iniciativa pero con 
maior frecuencia inducidos e amparados polas administracións públicas. 
No entanto no sur de Europa son aínda escasas as plataformas de 
intercambio orientadas a facilitar un maior coñecemento mutuo e un novo 
campo de colaboración e negocio para ambas esferas.

Por este motivo, desde a Cidade da Cultura de Galicia quixemos impulsar 
un primeiro encontro no que mostraremos as mellores experiencias de 
colaboración entre os mundos da cultura e da empresa, encontro que 
a�ira a se consolidar como unha liña estratéxica do Gaiás na convición de 
que mediante esta iniciativa contribuímos ao desenvolvemento cultural de 
Galicia, á modernización do noso tecido empresarial e a unha máis 
efe�iva inserción do país na sociedade do coñecemento.  

1.- Difundir entre os axentes culturais un catálogo de boas 
prá�icas na diversificación do financiamento dos seus 
proxe�os.

2.- Informar ás empresas doutros se�ores produtivos das 
vantaxes e beneficios que para os seus negocios se derivan da 
colaboración con artistas e empresas da cultura.

3.- Achegar a axentes culturais e empresas de Galicia fórmulas 
imaxinativas e de suceso na colaboración  entre ambas partes.

4.- Crear un e�azo de encontro permanente entre os axentes 
culturais e as empresas doutros se�ores de a�ividade a modo 
de hub de intercambio, innovación e negocio.

5.- Facilitar o enriquecemento e mellora constante das 
políticas culturais mediante a transferencia de coñecemento 
cara os re�onsables públicos.

6- Ligar á Cidade da Cultura a unha liña de traballo innovado-
ra, complementaria das políticas culturais existentes, e de 
ámbito internacional.
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O Encontro Internacional de Economía e Cultura 
estrutúrase nos seguintes tres bloques:

XOVES

A
VENRES

9:30
10:00/10:15
10:15/10:45
10:45/11:00
11:00/11:30
11:30/12:00
12:00/13:30
13:30/14:00
14:00/16:00
16:00/17:00
17:00/17:15
17:15/18:30
18:30

Entrega de documentación 
Presentación do Encontro
Discurso inaugural
Datos da Economía Creativa 
Creación de futuros
Café común 
Bloque A: Financiamento e viabilidade de proxe�os culturais
Encontros informais na cantina 
Comida de Empresa_Grupo Nove
Bloque B: Cooperación entre axentes culturais e tecido empresarial
Refresco
Pecha-Kucha
E�azo de encontro 

10:15/10:45
12:00/12:30
12:30/13:30
13:30/14:00
14:00

Bloque C: Novos contextos para a creatividade e a innovación 
Café común 
Itinerario “en proceso”
Clausura do Encontro. 
Xantar con invitados

Financiamento e 
viabilidade de 

proxectos culturais

B
Cooperación axentes 

culturais-tecido 
empresarial

C
Novos contextos para 

a creatividade e a 
innovación
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