
/ impulsA’t
Què és el programa ImpulsA’t?
És un programa d’acompanyament professional que es va crear des de la comissió de desenvolupament
professional de l’APGCC en el marc del Pla Estratègic 2018-2020 per afavorir la incorporació al mercat
laboral dels gestors/es culturals i per acompanyar processos de redefinició professional en el camp de la
cultura.

En què consisteix?
Les persones mentorades reben l’acompanyament professional durant quatre mesos de persones sòcies
amb trajectòries consolidades i reconegudes dins l’àmbit de la gestió cultural.
Les persones mentores realitzen un mínim de tres sessions presencials i/o telemàtiques on acorden amb
les persones mentorades quin serà el pla de treball en funció dels objectius que s’estableixin. Les sessions
es poden complementar amb contactes per email i/o telèfon.

Quin calendari té?
La inscripció del programa de mentoria estarà oberta del 24 de març al 10 d’abril de 2022. Un cop passat
aquest termini es realitzarà una primera selecció de participants i una primera proposta d’aparellament
amb les persones mentores en funció del seu perfil i/o necessitats.

Té algun cost?
No, és un projecte que l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural considera estratègic i no té cap
cost per la persona associada, però sí que té un cost per l’associació per aquest motiu es demana
compromís, predisposició i constància per facilitar el desenvolupament de les sessions per parts dels
mentors i mentores.

Si necessito una mentoria pel meu projecte, m’hi puc inscriure?
No, la mentoria està pensada per acompanyar persones, no projectes. Si necessites acompanyament pel
teu projecte, ens pots escriure pels canals de comunicació de l’entitat i  t’assessorarem.

Com es seleccionen les  persones participants?
Es fa una selecció on es prioritzen aquells casos que es consideren més urgents, com persones que
cerquen la seva primera feina en l'àmbit de la gestió cultural, aturats/des de llarga durada, reincorporació al
mercat després d’aturada per maternitat o altres, i/o redefinició del perfil professional tot i que es
consideren les diferents circumstàncies i/o necessitats per formar part del programa.

Fer el programa de mentoria és garantia de trobar feina dins del sector?
Les persones mentores us ajuden a traçar el vostre full de ruta i us poden posar en contacte amb altres
professionals, tot i que no sempre, ja que depèn de cada cas, però no es garantia de trobar feina. És una
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ajuda per a saber quins són els passos a seguir per treballar en determinat sector i per a construir
conjuntament un mapa d’agents.

Puc triar el meu mentor/a?
L’APGCC selecciona a les persones mentores en funció del seu perfil i per tal d’adaptar-lo al màxim als
perfils de les persones inscrites fa una primera proposta d’aparellament. Tot i això, en el formulari
d’inscripció podeu detallar si teniu preferència per algun/a mentor/a sempre que sigui persones
associades i s’intentarà donar resposta a la petició.

Aquest programa rep el suport de:
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