CARLES RIBELL I TOLEDANO
Granollers, febrer 2021

Carles Ribell i Toledano
DNI: 46.126.175. C
 52 anys.
Nascut a Granollers ( Vallès Oriental ), el dia

25 de febrer de 1969.
Domiciliat a can Miquel de l’Alzina, Corró
d’Amunt, 08520 Les Franqueses del Vallès.
tel. 938434372 / 609490877
 ribelltc@gmail.com

Tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Granollers des de l'1

febrer de 1990 amb els següents càrrecs:

 Director coordinador de Centre Cívic des del febrer de 1990 fins a l'abril de 1991.
 Tècnic Especialista del Servei de Cultura des de l'abril de 1991 fins l'octubre de 1992.
 Cap de la Unitat d'Equipaments Culturals des de l'octubre de 1992 fins a l'octubre de 1995
 Cap de les Seccions de Cultura Artística i de Cultura Patrimonial des de l'octubre de 1995 fins

a l’octubre de 2002

Cap de Programes de Granollers Escena, S.L. des de l’octubre

de 2002 a l’octubre de 2007

Director Gerent de Granollers Escena, S.L. des de l’octubre de

2007 al 10 de juliol de 2019

(Granollers Escena, S.L. és l’empresa pública responsable de la gestió del Teatre Auditori de
Granollers i de la política municipal de les Arts Escèniques i de la Música a Granollers)

Director Gerent de l’Àrea de Creativitat, Promoció Econòmica i

Participació de l’Ajuntament de Granollers des del 10 de juliol
de 2019 fins a l’actualitat

Curs de finances per a directius de 48 hores a

EADA el febrer de 2008

Postgrau de Coaching i Lideratge Personal de

200 hores (20 crèdits) de la Universitat de Barcelona
l’any 2007

Curs

superior de Gestió d’empreses i
organitzacions culturals, de 150 hores (15 crèdits)
de la Universitat Complutense de Madrid l’any 2005

Llicenciat

en Història per
Autònoma de Barcelona, l’any 2003

la

Universitat

Postgrau en Gestió i Polítiques Culturals de la

Universitat de Barcelona l’any 1999.

Habilitat per l’exercici professional com Educador

Social a Catalunya amb el número de col·legiat
2421 del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials
de Catalunya l’any 1998 (Llei 15/96 del Parlament de Catalunya)

Títol de Pedagog del lleure i d'animació sòcio-

cultural, de 1000 hores, per l'Escola ABAST de
l'Hospitalet, l’any 1993. (Reconegut per la Direcció General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya i l'INCANOP)

Nivell de suficiència de català
Castellà parlat i escrit nivell alt
Francès llegit i parlat nivell mig
Anglès llegit i parlat nivell baix

 Jornades de Formació i Reflexió sota el

títol de " Les intervencions culturals
i sòcio-culturals com a model en
canvi permanent " amb una durada
de 14 hores, organitzades per
l'Ajuntament de Canovelles, l'any 1990
i 1992.

 Jornades

Cap a una tercera
generació d'equipaments culturals
organitzades pel CERC de la Diputació
de Barcelona, l'any 1992

 Jornades de debat sobre la Festa

Major de Granollers amb una durada
de 12 hores, organitzades pel Servei
de Cultura de l'Ajuntament de
Granollers, l'any 1994.

 Seminari d'Equipaments i polítiques

culturals, amb una durada de 16
hores lectives, organitzades pel CERC
de la Diputació de Barcelona, l'any
1995.

 Participant a la Universitat d'Estiu de

Política i Gestió Cultural Interacció
96-98-04 amb una durada de 40 hores
lectives, organitzada per la Diputació
de Barcelona, l'any 1996, 1998 i 2004

 Pràctiques de formació d'Arxius a

l'Arxiu i Hemeroteca Municipal Josep
Mora de Granollers amb una durada
de 40 hores durant el març i abril de
1997.

 Seminari

d'Associacions
i
participació en el municipi, amb una
durada de 8 hores lectives, organitzat
per l'Ajuntament de Granollers i el
CERC de la Diputació de Barcelona,
l'any 1997.

 Jornades:

"Professió:
Gestió
Cultural"
organitzades
per
l'Associació de Professionals de la
Gestió Cultural de Catalunya, l' 11, 12 i
13 de febrer de 1998.

 Jornades:

"Professió:
Gestió
Cultural"
organitzades
per
l'Associació de Professionals de la
Gestió Cultural de Catalunya, l' 11, 12 i
13 de febrer de 1998.

 Curs

 Curs sobre Gestió dels Recursos

 Jornada sobre Educació Musical i

Humans, amb una durada de 30
hores, organitzat per l’Ajuntament de
Granollers i el Servei de Formació
Local de la Diputació de Barcelona,
l’any 1998.

 Seminari Internacional El Marketing

del Espectáculo de 16 hores lectives
organitzat per la SGAE i la Fundación
Autor de Madrid, l’any 2000

 Seminari formatiu de Tècniques de

presentació, amb una durada de 12
hores, organitzat per l’Associació de
Professionals de la Gestió Cultural de
Catalunya l’any 2000

en lideratge personal i
habilitats directives de 8 hores de
durada, organitzat per l’Associació de
Professionals de la Gestió Cultural de
Catalunya, el 16 d’abril de 2004.
Acció Cultural. El Paper de les
escoles
de
Música
en
la
dinamització
cultural
dels
municipis de 8 hores de durada,
organitzada per l’Àrea d’Educació de
la Diputació de Barcelona el 4 de maig
de 2005

 3r Simposi en Gestió Cultural: Nous

models d’organització per al sector
cultural de 16 hores de durada
organitzat
per
l’Associació
de
Professionals de la Gestió Cultural el
desembre de 2005

 Jornades

sobre
Models
d’externalització dels equipaments
i serveis culturals de titularitat
pública de 16 hores de durada
organitzades per la Universitat de
Barcelona el setembre de 2007

4rt. Simposi en Gestió Cultural

Ponent al Seminari La cultura i el

 I i II Jornades Ciudades Creativas

Acció formativa Noves polítiques

Idees, projectes i competències a
l’entorn de la gestió cultural, de
15 hores de durada, organitzat per
l’APGCC l’any 2007
organitzada per la Fundacion
Kreanta de 16 hores de durada,
l’any 2008 i 2009

Jornada Els Festivals Artístics en

el marc de les Polítiques
Culturals de 4 hores de durada,
organitzat per l’Àrea de Cultura de
la Diputació de Barcelona l’any 2008

Jornada Drets d’autor: Conceptes

bàsics
de
la
propietat
intel·lectual, organitzada per la
Direcció General de Cooperació
Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya el dia 2/11/2009.

nou
cicle
econòmic. Bones
Pràctiques, en el marc de les
14ena,
edició
de
la
Fira
Mediterrània de Manresa el 2011
culturals: de la jerarquia al teixit
ciutadà, de 4 hores, organitzat per
la Gerència de Serveis de Cultura
de la Diputació de Barcelona l’any
2016

Sessió Informativa sobre la Llei

19/2014, del 29 de desembre, de
transparència
accés
a
la
informació pública i bon govern
de 5 hores, organitzada per
l’Ajuntament de Granollers el 2016.

Taller sobre la localització dels

ODS de 8 hores de durada,
organitzat per l’Ajuntament de
Granollers el 2018.

Acció

formativa
Programació
d’activitats culturals en l’àmbit
de les ciències de 4 hores
organitzat per la Gerència de
Serveis Culturals de la Dipuitació de
Barcelona l’any 2019

 Jornada de Debat Interacció Un

mandat per la cultura de 12 hores
organitzat per la Diputació de
Barcelona el 2019

Montpellier (França) el maig de 1988

Torino (Italia) el març de 1989
Torino (Italia) el gener de 1990
Lyon (França) el maig de 1992
Strasbourg (França) el gener del 1999
Leeds (Regne Unit) el juny de 2005

Membre de l'Associació de Professionals de la

Gestió Cultural de Catalunya des de l'any 1997.
Membre d’ Infonomia la xarxa d’innovadors
(www.infonomia.com) des de l’any 2006
Membre de la Comunitat d’Aprenentatge del CEIP
Lledoner des de l’any 2007 al 2016.

