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Creative Europe - Culture Sub-programme (2014-2020) - Support to European Cooperation Projects - 570478-CREA-1-2016-1-ES-CULT-COOP1 THE SPUR - ETACEC1618.
Acció 1. Estudi Exploratori

1.

Resum executiu

El projecte que presentem a continuació proposa un seguit d’accions per a dur a terme
l’ampliació del projecte La Volta i la revitalització sociourbana del barri de Sant Narcís
apostant per la participació local i la diversitat segons l’estudi Exploratori del projecte The
Spur.
La primera de les accions contempla l’obertura de nous espais per ser inclosos en el projecte, podem avançar que s’ha trobat a la mateixa plaça de l’Assumpció un local susceptible a ser obert com a botiga/taller seguint el model ja establert pels locals de La Volta. A
més, dins la mateixa plaça, en el primer pis de la casa propietat de l’Ajuntament de Girona,
la casa 25, es contempla l’adequació de l’espai fer fomentar el networking i coworking i
incloure-hi diferents perfils professionals de les ICC.
En l’estudi es valora l’obertura d’un local més gran com a centre d’emprenedoria i d’exhibició de petit format de les ICC de Girona i comarques. Aquest centre ha d’aglutinar a
professionals del sector i proposar un seguit d’activitats relacionades amb aquests professionals i a la ciutadania en general amb la finalitat de donar a conèixer el sector i atraure
nous públics. Aquest local hauria de trobar-se visible o en una situació estratègica per
catalitzar fluxos de gent del centre de la ciutat cap a la plaça de l’Assumpció, el centre
neuràlgic del projecte.
Les dinàmiques de coordinació que es proposen per aquests nous espais estan directament relacionades amb la implicació dels usuaris en la participació local, s’esmenten noves
modalitats de gestió tenint present el compromís dels usuaris amb el seu entorn o vinculant a persones d’altres àmbits de coneixement. Durant la realització del projecte s’han
mantingut entrevistes amb possibles agents implicats i les seves idees s’han recollit en les
propostes específiques.
Per últim, en l’estudi es proposa una acció per potenciar la visibilitat que inclou intervencions en l’espai en llocs amb molta visibilitat i que ajudin a canalitzar els fluxos de gent del
centre de la ciutat fins a Sant Narcís, concretament a la plaça de l’Assumpció.
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2.

Introducció

L’estudi que presentem a continuació s’inscriu en l’Acció 1 del projecte europeu The Spur i
té el seu radi d’actuació a la ciutat de Girona, al barri de Sant Narcís. La proposta d’exploració parteix del projecte creatiu La Volta ubicat a la plaça de l’Assumpció, impulsat pel
Bòlit. Centre d’Art Contemporani. Girona, iniciat l’any 2014 .
The Spur és un projecte de creació d’una xarxa europea de cooperació formada per 7
organitzacions culturals que operen a escala local i internacional amb dos objectius fonamentals:
-

Desenvolupar projectes innovadors de reforçament de les capacitats professionals
i mobilitat transnacional dels creadors, i especialment dels artistes visuals, que possibilitin una major orientació del sector cap a l’economia de la creativitat i l’exploració de nous models comercials i de treball.

-

Implementar processos de cogestió transnacional entre diferents organitzacions
per tal de fomentar la col·laboració i la transferència de coneixement i, en conseqüència, generar un banc de recursos de gestió d’àmbit europeu exportables i reutilitzables, que ajudin a reforçar les capacitats professionals del sector.

El projecte The Spur treballa a partir de 5 accions:
1.

Prospecció: creació d’espais d’artistes com a llavors de reforçament de les capacitats professionals i renovació sociourbana. Exploració de noves formes d’incrustació i millora de la relació de la creació artística amb el context urbà i socioeconòmic.

2. Innovació: activació d’un model de residències creatives orientades a la recerca i al
desenvolupament de perfils professionals mitjançant la seva inserció en el sistema
i l’economia real (indústria, barri, clúster) assistits pel mentoratge, l’assessorament
i la internacionalització que els hi facilita la xarxa.
3. Coneixement: realització de seminaris per difondre les experiències desenvolupades pel projecte, i sistematitzar els coneixements, protocolaritzant-los i fent-los
transferibles (banc de recursos).
4. Comunicació: creació d’un blog, accions 2.0 i edició d’una revista-catàleg digital i
dinàmica i d’una publicació final, dirigida al sector de les indústries creatives i professionals de les arts visuals a escala global, atès el seu arrelament al World Wide
Web, i pensada com a plataforma viva de recursos que impulsi el projecte durant
—i posteriorment— al seu calendari d’execució.
5. Organització: Creació d’un equip de treball transnacional que, a partir del coneixement compartit i les bones pràctiques, s’encarrega del pilotatge del projecte, genera unes eines de gestió de validesa transnacional europea (banc de recursos) i es
solidifica com a terreny propici de cooperacions estables en tot tipus de projectes
entre dos o més socis (exposicions, intercanvis, coproduccions, etc.) més enllà del
projecte en sí.
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3.

Metodologia de l’estudi

Com a fase inicial, per dur a terme l’estudi i redacció del projecte, s’han valorat els objectius establerts a The Spur i, més concretament, els que s’han d’assolir dins l’Acció 1,
de Prospecció. Aquesta introducció ens ha proporcionat una visió panoràmica de tot el
projecte i les primeres indicacions per establir els punts metodològics necessaris per fer
l’exploració.
L’equip de redacció va assistir a la sessió de formació prevista per l’organització del projecte duta a terme el dia 31 de març de 2017 i impartida per Afra Quintanas, en el que va
exposar la seva experiència de revitalització d’un barri a través de la creativitat, amb el
projecte Meanwhile de Londres.
Totes les sessions formatives i el mentoring del projecte han estat dirigides a unificar tots
els projectes d’exploració de The Spur sota una metodologia comú i, alhora, adaptada a
cada context. Aquesta metodologia és la Meanwhile (Mentrestant), pionera a Regne Unit
i a nivell internacional en estandarditzar l’ús temporal d’espais buits en desús per benefici
comunitari i per una revitalització urbana a escala humana des de 2009. La formació impartida per la fundadora i directora d’Unlimited Meanwhile al Regne Unit es basa en exemples de casos basats en l’experiència directe dels usos Meanwhile i posa en comú punts a
tractar, analitzar i discutir en cada context específic.
Aquesta formació ha marcat la metodologia de treball comú a tots els socis del projecte
de cara al desenvolupament de l’estudi i l’exploració. Utilitza la metodologia Meanwhile
que posa èmfasi en la implicació de la comunitat local des de l’inici del projecte. Aquesta
metodologia busca el benefici de la comunitat local com a resultat i impacte del projecte. Exposa vàries vies per aconseguir un impacte social i econòmic positiu en les zones
d’actuació a través de la reutilització dels espais buits. Entre altres, aquesta fase del projecte exposa des de models d’estudi sociourbà fins a la implicació de les entitats locals al
procés de definició del projecte, així com en la tipologia de contractes, models de gestió,
sostenibilitat, processos cocreatius de rehabilitació d’espais i usabilitat d’espais únics o
flexibles. Emfatitza en el creixement orgànic i en els usos dels espais flexibles i múltiples
per fer créixer els projectes. Busca també descriure el vincle amb varis stakeholders de la
ciutat, delimitar la zona d’actuació i exposa varies tècniques que s’integren dins la filosofia
i visió del projecte des del seu estudi de viabilitat. En definitiva, la formació es fonamenta
en una varietat d’estudis de cas i experiències treballant en l’ús temporal d’espais buits per
benefici comunitari tant a Regne Unit com a Barcelona.
En la sessió formativa es va posar èmfasi, per petició del mateix equip de redacció, en com
integrar i fer partícip a les associacions i entitats del barri dins del projecte per formar part
de la revitalització de la zona; i quins avantatges i inconvenients podíem trobar-nos en el
moment de dur a terme aquests vincles. A més, es va consultar com dur, fer sostenible i autogestionable qualsevol projecte de revitalització. Un altre dels temes tractats a la sessió va
ser els possibles vincles amb Aixequem persianes1 per aprofitar recursos, marcant els seus
1 Aixequem Persianes és un programa de l’Ajuntament de Girona que pretén fomentar la implantació
d’activitats econòmiques en locals situats en els carrers i barris més afectats per la crisi pel que fa al nivell
d’activitat i establiments i millorar la cohesió social amb la creació d’un programa d’ajuts que amorteixi
l’impacte que la crisi està tenint en el si de les famílies i les persones que la pateixen. En el punt 6.1.4 d’aquest
estudi es detalla tot el programa.
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avantatges i inconvenients, per últim es van tractar els indicadors necessaris que haurien
de servir per guiar un projecte de revitalització.
A la sessió formativa van assistir membres del Bureau des Arts et Territories de Montpeller
i es van posar en comú diferents interessos i qüestions. El mateix dia es va fer, in situ, una
visita als locals de La Volta, en que també es va poder parlar amb algun dels actuals usuaris. A més, vàrem ser rebuts per un membre de l’Associació Fang —entitat coordinadora
del projecte La Volta— que ens va poder informar de les activitats previstes, del futur més
immediat i de l’epicentre creatiu.
Per entendre el teixit sociourbà i socioeconòmic que envolta el barri de Sant Narcís, s’han
consultat les dades de la UMAT (Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial) de l’Ajuntament de
Girona2. S’han extret i analitzat dades referents a població, superfície i densitat, origen,
edat i activitats econòmiques del barri. Com també, els equipaments i activitats culturals
que s’hi troben.
Per complementar l’estudi s’ha analitzat a través de bibliografia el concepte de barri creatiu i s’han concretat reunions amb tècnics municipals de Zaragoza Activa i La Harinera
ZGZ, a més de visitar el barri de Las Armas i el de La Madalena de Saragossa. Es tracta de
projectes impulsats per l’Ajuntament de Saragossa que de diferent manera, com veurem
més endavant, generen projectes creatius per a la revitalització sociourbana. Dos exemples dels que s’ha estudiat la gestió i coordinació per establir si la seva metodologia és
traslladable al barri gironí que és motiu d’aquest estudi.
Les reunions amb les persones responsables de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local i Turisme de la ciutat i d’Aixequem Persianes han completat la informació
inicial que disposàvem de la UMAT i ens han ajudat a tenir una visió més completa sobre
l’àrea de Sant Narcís, sobretot a nivell comercial i empresarial.
Els exemples analitzats de revitalització sociourbana i la metodologia Meanwhile ens van
fer veure que, per desenvolupar el nostre estudi/proposta, era del tot necessari reunir-nos
amb les entitats que actualment estan establertes a la zona i d’altres de la ciutat que tenen
vincles i relacions amb els perfils artístics i professionals establerts a La Volta. Per això es
van concretar trobades amb diverses entitats i associacions. Entre elles, l’Associació Fang
que, com ja hem comentat, és qui duu a terme les tasques de coordinació de La Volta en
el moment de redactar aquest projecte. D’igual manera, també es van dur a terme trobades amb l’Associació de veïns de Sant Narcís, l’Associació de veïns i veïnes de Sant Narcís
Sud3 i el Col·lectiu de dones de Sant Narcís. A totes elles se’ls hi van formular preguntes
sobre la seva visió del barri i l’actual projecte de La Volta, informació que es recull dins
d’aquest estudi. També s’han mantingut reunions amb la Fundació Elna, ubicada al barri
de Sant Narcís, amb CoEspai i Cooking Girona, dos espais de coworking ubicats al centre
de Girona i també amb la direcció de l’Escola Municipal d’Art de Girona.
Una altra part indispensable per la realització de l’estudi d’exploració ha estat el desenvolupament d’un mapeig de la zona. El punt de partida ha estat el projecte d’exploració que
2 L’àrea analitzada és la dels pressupostos participats. http://terra.girona.cat/vu/brt/.
3 En el moment d’entregar aquest projecte encara no ens ha estat possible establir contacte amb
l’Associació de veïns i veïnes de Sant Narcís Sud.
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es va executar l’any 2014 com a part de l’acció pilot del projecte Bòlit Emprèn. Aquest estudi venia d’una primera exploració realitzada l’any 2012 per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament. Tanmateix, en aquest estudi s’han valorat altres edificis d’interès per
ser inclosos a l’ampliació d’aquesta fase del projecte i s’ha realitzat un mapa que identifica
els immobles susceptibles a ser avaluats.
Un cop s’ha disposat de tota la informació que estava inclosa en l’índex que vam presentar
en la proposta inicial del projecte; a més d’incloure les indicacions rebudes per Afra Quintanas en la sessió formativa i la de mentoring, s’ha procedit a l’anàlisi i a la redacció d’aquest
projecte definint els objectius de les actuacions i formulant la proposta d’ampliació.

4.

Equip de redacció

L’equip de redacció del projecte ha estat format per Gemma Reixach i Àlex Liévana de GtR
cultural, especialistes en la producció, disseny i redacció de projectes culturals. Gemma
Reixach, directora de GtR cultural, és llicenciada en Història de l’Art i Màster en Comunicació i Estudis Culturals per la Universitat de Girona i graduat superior en Arts Plàstiques i
Disseny per l’Escola d’Art d’Olot. Àlex Liévana és graduat en Periodisme per la Universitat
de Vic i màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional per la Universitat
Autònoma de Barcelona.

5.
5.1.

Estat de la qüestió
Objectius de l’Acció 1: prospecció

L’estudi d’exploració del projecte The Spur consisteix en la realització d’estudis i treballs
exploratoris per a l’obertura d’espais per a la creació, oferint a artistes i creatius zones de
treball, investigació i difusió amb una taxa d’arrendament baixa.
El projecte contempla l’obertura, en les ciutats membres del projecte, de noves botigues,
tallers o espais creatius i de recerca artística perquè artistes i creatius puguin treballar i, a
la vegada, mostrar els seus treballs. La idea és crear àrees dins les ciutats, on siguin favorables les sinergies entre diferents perfils, fomentant la recerca artística i fent-la accessible al
públic.
Un dels objectius de The Spur és proporcionar espais de referència que puguin acollir una
àmplia varietat de projectes per a tot tipus de professionals i/o creadors. Aquests espais
prèviament seleccionats es preveu que han d’estar distribuïts en base a un acurat procés
de selecció, completant tots els tràmits necessaris pel seu arrendament, tenint en compte
l’adaptació inicial (duent a terme la neteja i optimitzant l’espai llest per a la seva ocupació).
Els espais poden ser locals d’un carrer, districte, àrea o un edifici amb potencial de regeneració.
The Spur vol proposar, en la mesura que sigui possible, pel que fa a la gestió i coordinació
d’aquestes àrees creatives, l’impuls i recolzament de tots el participants. Es demanarà a
les persones ocupants dels espais creatius que col·laborin en l’adaptació d’aquests, per
fer-los propis. Com a tal, l’objectiu és arribar a acords estables a curt termini —almenys
9
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dos anys— amb els propietaris. D’altre banda, els propietaris es beneficiaran de l’ocupació
ordenada i supervisada dels espais per organitzacions ben establertes, les millores realitzades a través de la seva adaptació i la possibilitat del seu ús rendible en el llarg termini.
El projecte proposa que els participants s’organitzin, per exemple: com a col·lectiu, com a
associació o com a cooperativa; i que els hi sigui favorable la sol·licitud de fons públics o
privats per tal de desenvolupar els seus projectes.
Aquesta acció pionera del projecte The Spur ha de servir per establir les petites empreses
de les indústries creatives com a vehicle per a la regeneració sociourbana, oferint la concentració de diferents professionals del mateix sector en una àrea en particular.
En cada un dels casos el projecte s’ha adequat a les necessitats observades. En el cas que
ens ocupa, Girona, se centra en el projecte La Volta; en l’obertura d’un local més ampli i en
l’augment de l’abast de l’estudi a una àrea més amplia del barri de Sant Narcís.
Els objectius concrets de l’estudi han de donar resposta a:
-

Estudiar com activar nous espais buits al barri de Sant Narcís
Revitalització urbana del barri
Aportar diversitat i participació local
Dinamització de la zona i alternativa d’usos
Donar suport a noves idees i crear autoocupació
Crear una plataforma flexible i assequible per la innovació i la creació
Evitar la degradació dels espais i de l’entorn
Buscar la sostenibilitat dels espais i del projecte
Incloure-hi: artistes, artesans i indústries creatives
5.2. El projecte La Volta

El projecte La Volta neix a la tardor de 2014 amb el propòsit de dinamitzar el barri de Sant
Narcís de Girona a nivell cultural i creatiu i impulsar-lo econòmicament.
L’inici del projecte va ser dins del projecte Bòlit Emprèn de l’Ajuntament de Girona que va
estar subvencionat en dues successives ocasions pel SOC, pel Servicio Público de Empleo
Estatal i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors
i Experimentals, regulades per l’Ordre EMO/312/2012 i l’Ordre EMO/208/2013 de 6 de novembre – PIE-20-2013, successivament. En el marc d’aquestes subvencions es va iniciar el
projecte pilot la tardor de 2014, consistent en una acció específica al barri de Sant Narcís
amb el nom de Plataforma Llançadora del projecte Bòlit Emprèn del Bòlit, Centre d’Art
Contemporani. Girona, el qual va encarregar la coordinació del projecte in situ a l’Associació Cultural FANG (entitat sense ànim de lucre assentada al barri des de 2012).
Durant els anys 2015 i 2016, La Volta va ser pressupostada per continuar amb la segona i
tercera fase del projecte, en principi sota el nom de “Plataforma Llançadora” i, durant l’any
2015, el projecte va adoptar el nom actual de “La Volta”. Durant l’any 2017 s’està duent a
terme la quarta fase amb una partida pressupostària municipal.
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La Volta s’ha desenvolupat durant aquests anys amb l’objectiu de ser un epicentre creatiu,
situat al voltant de la plaça de l’Assumpció, amb la intenció que s’hi establissin artistes, artesans i professionals d’altres camps de les indústries creatives amb iniciatives emprenedores. L’objectiu ha estat crear connexions entre professionals, posant èmfasi en aquells
que necessiten poca infraestructura logística per desenvolupar els seus projectes. Així,
seguint aquest propòsit, el projecte ha promogut l’obertura de locals transformats en botigues/tallers, l’establiment de residències artístiques i la realització de diferents activitats
per dinamitzar el barri econòmicament a través de l’art i, a la vegada, impulsar la professionalització i l’autoocupació del sector de les indústries creatives de Girona i comarques.
El novembre de 2014 es publicava a la revista Girona Cultura un text de Carme Sais, directora del Bòlit, Centre d’Art Contemporani, Girona, que esdevé una declaració d’intencions
del projecte:
Fa molts anys Montmartre va començar a brillar quan va ser escollida pels
artistes com a lloc de treball i residència. Des d’aleshores, molts barris de ciutats, o ciutats senceres com Berlín, s’han regenerat gràcies a la concentració
d’artistes. La força transformadora de la cultura i la capacitat de dinamització econòmica que tenen les indústries creatives és un fenomen reconegut, i
buscat expressament durant el s. XXI, al mateix temps que motiu d’atracció
de turisme cultural.
El barri de Sant Narcís de Girona pot ser un bon indret per dur a terme un
projecte de dinamització social i econòmica a través de l’especialització artística. Les característiques urbanístiques de la Plaça de l’Assumpció, la visió
de futur dels veïns, la implicació de joves artistes residents a la zona i l’impuls
de l’Ajuntament de Girona són els ingredients necessaris per iniciar un projecte de transformació de Sant Narcís com a barri artístic de Girona.
El projecte es posa en marxa per iniciativa del Bòlit, Centre d’Art Contemporani de l’Ajuntament de Girona, compta amb el suport inicial del SOC i del Fons
Social Europeu. Es tracta d’aprofitar l’estructura de cases amb botigues i porxos de la Plaça de l’Assumpció per acollir i potenciar els projectes d’artistes,
artesans i altres creadors, compartint espai de botiga, exposició i taller, de
cares al públic. Uns espais, un passeig sota porxada i una plaça que esperem
que revisqui a mida que s’omple dels projectes dels artistes: escultura, ceràmica, pintura, disseny, moda, i de qualsevol camp de les anomenades indústries
creatives. Una àgora de les arts on els artistes podran organitzar exposicions i
tallers, celebrar reunions i activitats professionals de tot tipus.
Els artistes de l’Associació Fang, entitat que assumeix l’execució in situ del
projecte, van proposar anomenar-lo: La Volta, un nom proper al de l’antiga
fleca que ha estat la primera botiga-taller reoberta, un mot que també ens
remet a l’estructura porxada dels porxos de la plaça i que, al mateix temps,
actua com a metàfora del que volen que succeeixi: “cal donar-li la volta al
barri”. Amb la participació dels artistes residents, els quals s’han seleccionat
per concurs públic, es perfilarà la idea de crear un mercat artístic mensual,
atractiu pels veïns, els gironins i per a gent de fora, tot aprofitant la proximitat del barri amb l’estació de l’AVE.
11
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Aviat doncs podrem redescobrir aquest barri vital per la seva gent, arquitectònicament singular i artísticament atractiu tot fent La Volta a Sant Narcís.
Es tracta doncs, d’un projecte de suport a les indústries creatives i de revitalització del
barri de Sant Narcís a través de la singularització i especialització d’una àrea comercial i
creativa aprofitant l’estructura de cases amb botigues als baixos i plaça porticada.
Durant els anys de vida del projecte s’han obert 4 locals:
-

V1, local amb taller i botiga
V15, local amb espai de treball, d’exposicions i que acull La Cova
V22, estudi de l’Associació Fang i taller de fusta
V25, botiga d’art i artesania, tallers de gravat, forn de ceràmica i estudi de fotografia cultura

Durant el mes de juliol de 2017 s’ha comprat la casa número 25, que a data de la redacció
d’aquest projecte ja és propietat de l’Ajuntament de Girona.
Una de les activitats realitzades dins del marc del projecte és la realització d’un mercat
sota el concepte “ArtKm0” i que durant els anys 2015 i 2016 s’ha realitzat mensualment,
però que durant el 2017 es ve realitzant trimestralment. A més, el projecte compta amb un
programa d’activitats paral·leles per atraure públic al barri. Aquests activitats esdevenen
un reclam comercial singular vinculat a la creativitat.
El projecte La Volta inclou la realització d’una programació d’esdeveniments culturals a
l’espai anomenat La Cova del local núm. 15 i d’exposicions pop-up o showroom als diferents espais o aparadors de les galeries-botiga. A més, compta amb una programació
cultural i d’espectacles familiars a la plaça Assumpció i de tallers formatius en tècniques
artístiques als tallers a càrrec dels residents els dies de mercat.
S’han fet 21 mercats i muntat diferents activitats. Les dades que disposem referents a les
activitats i residències són aquestes4:
-

4 locals: Plaça Assumpció núm. 1, 15, 22 i 25
4 tallers artístics
1 galeria d’art
1 botiga d’artesania
1 sala d’intervencions creatives
8 projectes residents
11 exresidents
18 mercats d’Art (Km0)
7 aliances amb altres festivals
20 parades de disseny i producció de La Volta
19 paradistes residents
7 exparadistes residents

4 Les dades que mostrem a continuació són les oficials extretes de la memòria de l’any 2016. Les dades
extretes de la web de La Volta a data 12 d’agost de 2017 les xifres són: 13 projectes residents, 12 projectes
exresidents, 23 paradistes i 21 mercats.
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-

30 paradistes i artistes convidats
18 concerts
15 dinars populars
7.000 visitants
55 activitats
54 tallers
18 exposicions

Xarxes socials:
- Facebook: 2.070 seguidors i 15.000 persones d’abast.
- Twitter: 440 seguidors i 1.035 publicacions
- Instagram: 920 seguidors i 247 publicacions
Mitjans de comunicació:
- 38 aparicions a mitjans
La quarta fase del projecte La Volta, prevista per aquest any 2017, contempla el manteniment dels quatre locals existents (1, 15, 22 i 25). Pel que fa a la casa número 25, propietat de
l’ajuntament, la quarta fase opta per destinar-la a ser l’eix vertebrador de tot el projecte:
L’Ajuntament opta per destinar una casa completa amb botiga i taller al projecte, la núm. 25 de la plaça Assumpció que es troba en tràmit d’adquisició
per part de l’Ajuntament. Aquest immoble, ha de permetre, un cop estiguin
rehabilitats els espais per als nous usos, la instal·lació de projectes creatius
que no necessàriament requereixin taller o botiga, tot i prioritzar la modalitat
de botigues-galeria com a leitmotiv del projecte. Aquest immoble ha d’esdevenir el nucli i recurs bàsic d’articulador del projecte.
En relació a les tasques de coordinació i gestió, la quarta fase estima que vagin a càrrec
de l’Associació Cultural Fang fins a la realització d’un concurs obert i publicitat en el que
es concedirà un nou contracte, el qual serà vàlid fins a l’any 2019, però que pot ser prorrogable un any més si hi ha un informe favorable de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de
Girona.
L’encàrrec de l’equip de coordinació i gestió s’ha de centrar en els següents punts:
-

-

-

Gestionar les convocatòries de participació de residents, paradistes i usuaris de les
instal·lacions al projecte La Volta amb criteris, requisits, terminis i condicions clarament definits.
Acompanyar, assessorar i monitoritzar les carreres professionals i dels projectes
empresarials dels participants.
Dur a terme un pla d’acció d’activitats culturals i artístiques dinamitzadores de La
Volta, tant del mercat com dels artistes residents a les botigues-taller i un acompanyament d’iniciatives dels mateixos usuaris.
Dur a terme un pla de comunicació i difusió específic que posi en valor el projecte i
faci conèixer el nou pol creatiu, cultural i comercial: La Volta de Sant Narcís.
Cercar fonts de finançament complementàries per tal que el projecte pugui créixer
i guanyar interès.
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-

-

Treballar vers l’autonomia futura del projecte i de cadascuna de les empreses creatives residents consolidant la plaça com un lloc estable per incubar i llançar projectes.
Realitzar les tasques de producció de les activitats i del mercat.
Elaborar memòries i fer un seguiment, control i avaluació del procés i resultats del
projecte amb especial èmfasi als participants.
Tal i com s’ha dut a terme a les tres primeres fases, la selecció dels projectes participants es realitzarà per concurs.
Estudiar la possible extensió al barri i noves branques i possibilitats del projecte, tot
cercant-ne la viabilitat i proposar noves mesures a l’Ajuntament.
Connectar La Volta amb els projectes de ciutat més emblemàtics, com són els festivals i esdeveniments culturals.
Documentació de l’activitat i aportar el material recopilat al Bòlit, Centre d’art contemporani. Girona per a la seva conservació, arxiu i difusió.
Col·laborar en les tasques d’establiment d’acords amb els propietaris dels locals a
llogar i en la cerca de nous establiments on sigui plantejable l’extensió del projecte.
Estimular als residents a optar al lloguer directe de locals a la plaça o barri per tal
que els locals llogats per l’organització puguin ser oferts a nous residents al mateix
temps que els residents emancipats guanyin en arrelament i suficiència.

La participació del projecte La Volta, en la seva quarta fase, consta de cinc modalitats:
-

Paradistes participants en el mercat. S’estableix una durada de dos anys, amb un
compromís de participació a tots els mercats trimestrals. En cas de no assistència,
la taxa de 9,90 euros (4,95 en cas de ser parada compartida) s’aplicarà igualment.
Els residents que hagin estat vinculats com a tal per al projecte com a mínim 3 mesos, poden optar a canviar a la modalitat de paradista en igualtat de condicions i
dret de permanència que els altres. La renúncia al dret de participació no eximeix
el pagament de la taxa de parada durant l’any convingut.

-

Paradistes convidats. S’estableix la participació en aquesta modalitat gratuïta i sense contracte en 1 mercat. En cas que el participant vulgui continuar, s’haurà de presentar a la convocatòria com a paradista. La participació es demanarà per escrit i
es concedirà per escrit.

-

Residents usuaris dels locals i de les parades del mercat. S’estableix una durada d’1
any prorrogable a 1 any més. Els residents hauran d’abonar la següent taxa segons
les seves característiques:
·
·
·
·
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Residents provinents de les fase 1, 2 i 3 i primer any dels residents provinents de
les seleccions de la quarta fase: 40 euros/mes.
Residents segon any seleccionats a la fase 4: 100 euros/mes.
Més la quota de participació de 10 euros per fornada, en cas d’utilització del forn
elèctric.
Més la taxa de mercats.
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-

Usuaris d’instal·lacions per projectes concrets (màxim 6 mesos) i horari convingut,
sense dret a residència i amb dret a parada en el mercat.
·
·

-

Residents primer any: 100 euros/mes.
Més la taxa de mercats.

Paradistes, exresidents i exparadistes amb dret d’exhibició i venda de productes a
les botigues: 5 euros/mes (excepte el mes d’agost), més el 15 % del producte de les
vendes.

Els paradistes i residents tenen la possibilitat de tornar-se a presentar a través de convocatòria amb un període de carència d’1 any després de la vinculació al projecte durant un
mínim període de 12 mesos.
El projecte La Volta va adreçat a professionals i creatius que estiguin dins l’àmbit de les
indústries creatives, artistes i artesans, dissenyadors, creatius, arquitectes, gestors culturals, etc. El projecte ofereix als residents dels locals:
-

Una botiga-galeria-taller amb espai exterior sota les voltes de la plaça i al jardí
posterior (compartida).
Espai mínim per a participant de 10 m2.
Espai a compartir amb un màxim de 1 creatiu més i màxim 3 equipat amb llum, aigua, Internet i calefacció.
Servei d’acompanyament tècnic in situ.
Senyalística i campanya de promoció i difusió sobre la iniciativa.
Organització trimestral d’un mercat creatiu a la plaça.
Mobiliari i equipament que estigui disponible prèvia petició i concessió.

Per altra banda, es demana als participants:
-

-

La despesa de consums i de manteniment de 40 euros mensuals durant el primer
any i de 100 euros durant el segon i les taxes dels mercats trimestrals, 9’90 euros
per parada (4,95 euros si és compartida).
Neteja dels locals aniran a càrrec dels usuaris.
Aportació del mobiliari i equipament que necessiti.
Aportació d’activitats pedagògiques i tallers.
Estudiar la viabilitat del seu assentament a la plaça o barri de Sant Narcís de forma
vinculada al projecte La Volta optant al lloguer directe, compartit amb altres residents o externs al projecte.
5.3. Casos d’exemple de revitalització sociourbana a través de la creativitat

Des de fa anys hi ha un interès creixent per promocionar, dins les ciutats, zones amb una
alta concentració d’artistes i propiciar activitats culturals relacionades amb l’art. És evident
que l’herència prové dels referents i paradigmàtics casos d’estudi francesos; els barris
amb alta concentració artística com el Quartier Latin, Batignolles, Montmatre o Montpar-
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nasse a París, com també els barris de l’East Village i el SoHo novaiorquesos, o el barri
de Kreuzberg a Berlín, un dels centres artístics més rellevants de finals del segle passat5.
La història ha propiciat l’establiment d’artistes en una zona creativa dins d’un barri de
manera orgànica. Avui, les polítiques culturals de les administracions públiques dediquen
esforços per revitalitzar i rehabilitar zones potencialment degradades per convertir-les en
autèntics motors de regeneració sociourbana.
Un barri artístic segon Jesús-Pedro Lorente6 és:
Un «barrio artístico» es aquel en el que hay una alta concentración de presencias artísticas, entre las cuales cabría distinguir, para explicarlo mejor,
tres factores: la afluencia de artistas —en la calle, en talleres o residencias, en
cafés y locales de ocio—, la abundancia de arte en el espacio público —murales, esculturas y monumentos, arquitecturas de mérito, mobiliario urbano de
diseño, instalaciones multimedia, performances, etcétera—, y la profusión en
dicho distrito urbano de establecimientos artísticos —academias o escuelas
de arte, museos, galerías, fundaciones—. Podemos hablar de barrio artístico
aunque solo aparezca uno de estos tres factores, con tal de que se dé en
altas proporciones […]; pero, sin duda, los mejores ejemplos son aquellos en
los que se combinan dos o los tres. Además, dado que existe una interrelación creciente entre este trío de elementos, una alta densidad de artistas
acaba en seguida produciendo una importante presencia de arte público y
de establecimientos de arte, o viceversa.
[…] Pero, sin duda, la demostración más fehaciente de la existencia de ese
otro modelo de funcionamiento de los barrios artísticos en relación con los
procesos de regeneración urbana, cuando los tres factores anteriormente
citados se suceden justo al revés: todo empieza cuando se funda un museo
en un barrio deprimido, y luego le siguen las tiendas, galerías u otros negocios, hasta que finalmente hacen acto de presencia los artistas. [Fernández,
Lorente, 2009: 15-25]
Alguns estudis han volgut sistematitzar les característiques que defineixen un barri cultural i creatiu per diferenciar-lo de la resta de barris. L’especificació dels trets definitoris de
barri creatiu la trobem a l’article de Joaquim Rius7 amb títol «Los barrios artísticos como
base local de la cultura global: el caso del raval de Barcelona» i publicat l’any 2008. Ara bé,
no tots els punts definitoris que proposa Rius es troben de manera igual a tots els barris
culturals i artístics, alguns sobresurten per damunt dels altres i, en canvi, d’altres, es dilueixen per no ser-hi gairebé presents. Tanmateix, aquesta proposta de Rius serveix de guia
per definir-ne les característiques:
1.

En primer lugar, el barrio artístico posee un patrimonio simbólico-arquitectónico que es activado culturalmente.

5 Berlín és la ciutat europea amb major població d’artistes i a on més galeries i centres d’art s’obren cada
any [Fernández, Lorente, 2009: 20]
6 Jesús-Pedro Lorente és Catedràtic d’Història de l’Art de la Universitat de Saragossa.
7 Joaquim Rius és lector a la Universitat de València en el departament de sociología i antropología social.

16

LA VOLTA. GIRONA. EXPLORATORY STUDY

2. En segundo lugar, suele haber una concentración de creadores, de intermediarios o de instituciones culturales.
3. El barrio forma parte de un mundo cultural metropolitano y por lo tanto,
representa un sub-segmento dentro esta dinámica y dentro de la estructura
urbana, social y simbólica.
4. La concentración se refleja en la utilización del espacio urbano como temática o como escenario de creación.
5. Esta representación simbólica del espacio cristaliza en la formación de una
etiqueta de estilo y en la proyección de ésta a nivel extra-local (nacional e
internacional).
6. El barrio artístico se hace objetivo específico de la política cultural urbana y
en él repercuten las transformaciones de esta última. [Rius, 2008: 180]
5.3.1

Cas d’exemple: Saragossa, polítiques culturals i emprenedoria

Un dels casos d’exemple escollits per aquest estudi ha estat la ciutat de Saragossa8 i l’estudi de les seves polítiques de gestió cultural, dinamització sociocultural i emprenedoria.
Saragossa té varis exemples en aquest sentit, algunes iniciatives sorgeixen de associacions privades i d’altres són de titularitat pública.
Sota el nom de Zaragoza Activa9 trobem el projecte de titularitat municipal que acull diferents accions que tenen similituds amb diferents projectes duts a terme per l’Ajuntament
de Girona per l’Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, l’Àrea de
Cultura de la ciutat i el Bòlit. Centre d’Art Contemporani. Girona.
ZAC es defineix com un ecosistema públic d’emprenedoria i innovació social amb la missió
global de millorar les condicions socials i econòmiques de la ciutat. La seu principal està
ubicada a l’edifici de l’antiga Azucarera del Raval, una fàbrica del segle XIX recuperada
amb 4.000m2 que va obrir les seves portes l’any 2010. Durant tota la setmana s’hi poden
trobar una àmplia oferta d’activitats formatives, divulgatives o de networking.
Els objectius són de Zaragoza Activa són:
-

Fomentar l’esperit emprenedor aportant les eines necessàries
Enfortir i involucrar les comunitats
Potenciar espais de socialització i educació
Impulsar entorns de col·laboració i cooperació

8 Cal tenir present que Saragossa té actualment 661.108 habitants, una població molt més alta que Girona
que és de 98.255 l’any 2016.
9 http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/
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Els serveis disponibles dins de Zaragoza Activa són10:
-

Vivero de emprendedores (17 oficines per emprenedors)
Semillero de ideas (una preincubadora d’empreses)
Zona Empleo (dirigida a aturats)
La Colaboradora (un espai d’intel·ligència col·lectiva)
Yuzz (una llançadora de projectes per joves menors de 30 anys)
InfoActiva (una assessoria per emprenedors)
Made in Zaragoza (xarxa d’economia creativa)
Serpiente Roja (espai d’internet gratuït)
ThinkZAC (un laboratori de coneixement nòmada)
BJCubit (la primera biblioteca per a joves a Espanya)
La Remolacha HackLab

Dins d’aquests serveis n’hi ha que són summament remarcables com a eines de projectes
d’emprenedoria i creativitat. El Vivero de emprendedores, per exemple, té com a objectiu
ajudar a la posada en marxa d’activitats econòmiques, cobrint les necessitats bàsiques de
les iniciatives empresarials novells reduint el risc inherent a qualsevol inici. D’altra banda,
trobem El Semillero de ideas, un servei formatiu de l’Ajuntament de Saragossa que té com
a objectiu la generació de 20 start ups —empreses basades en la iniciativa social, cultural, la
innovació, el desenvolupament de tecnologies, la creació de llocs de feina de qualitat o de
contribució decisiva a la comunitat— durant el període que dura una determinada edició del
Semillero. Se’n fa una cada any.
Una altra de les accions destacades és La Colaboradora, un espai físic d’intel·ligència col·
lectiva on una comunitat treballa en els seus projectes empresarials, socials o creatius amb
l’únic requisit d’intercanviar idees, serveis i coneixement a través d’un banc del temps per
enfortir l’economia col·laborativa dels seus membres i del seu entorn.
Per donar visibilitat a les indústries culturals i creatives s’ha creat la marca Made in Zaragoza11, que posa en valor el treball de les pimes i professionals en l’àmbit de l’economia creativa, amb l’objectiu de constituir les bases de la identitat cultural de Saragossa, dinamitzant
multitud de carrers, consolidant els barris i representant, a més, una important indústria
local generadora de riquesa.
Un altre projecte interessant que volem destacar per la seva gestió és La Harinera12, un espai
creatiu de titularitat pública ubicat al barri de San José. Es tracta d’un centre de creació i col·
laboració destinat a la participació activa, a l’apoderament i a la transformació de l’espai urbà
a través de la creativitat. Un espai on es pretén implicar el barri i la seva comunitat. La Harinera
es caracteritza per ser un espai públic municipal, però gestionat de forma assembleària. Les
activitats, la gestió dels tallers i els espais, els objectius, les propostes culturals... tot es pensa i
decideix de manera col·laborativa entre els actors implicats: veïns, agents culturals i consistori.
10 Descrivim amb més detall cadascuna de les accions que han servit d’inspiració a l’estudi a l’apartat annex.
11 Made in Zaragoza és un projecte que té un pressupost de 30.000€ anuals, podeu veure el projecte aquí:
http://madeinzaragoza.es/ i els requisits per formar-hi part aquí: https://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/activa/miz.pdf
12 https://harinerazgz.wordpress.com/acerca-de/
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En el projecte La Harinera, l’Ajuntament és representat pels tècnics de Zaragoza Cultural; teixit veïnal a través de l’Associación de Vecinos San José; i els agents culturals, i qualsevol altre
persona, associació o empresa que vulgui participar en la gestió de La Harinera o fa incorporant-se al Colectivo Llámalo H. Aquests tres grups es reuneixen quinzenalment en l’Assemblea de La Harinera. La Harinera compta amb: sales de tallers, exposicions, multidisciplinari
i està prevista l’obertura d’una zona superior perquè la planta baixa els hi ha quedat petita.
De titularitat privada dins el teixit cultural de Saragossa trobem Las Armas, un espai cultural
dissenyat per impulsar propostes creatives en ple centre històric, amb un ampli calendari
d’activitats relacionades amb la programació i producció d’esdeveniments culturals, la formació, la creació artística i la integració social que es troba a la plaça Mariano de Calvia, en el
cèntric barri de “El Gancho” (barri de San Pablo). L’espai compte amb un auditori mulitifuncional amb capacitat per a 450 persones, un estudi de gravació amb 4 sales independents,
vàries aules per formació i realització de tallers d’arts escèniques, musicals, visuals i de gestió
cultural, zones comuns per exposicions temporals, sales de treball, cinema a l’aire lliure, un
escenari exterior i un restaurant.
Las Armas està integrat per més de 60 persones, les línies de treball són: música; arts escèniques i audiovisuals; formació artística que engloba la música, les arts escèniques i del
moviment, les arts visuals i la gestió cultural; gravació i producció musical; restauració i esdeveniments i festivals.
En el mateix barri de San Pablo —“El Gancho”— on hi esdevenen les activitats de l’associació
Las Armas, també hi trobem 8 locals vinculats a la economia creativa i gestionats per l’ajuntament de Saragossa a través de Zaragoza Activa, Zaragoza Cultural y Zaragoza Vivienda13.
En aquests locals hi trobem un estudi de disseny gràfic, un taller d’artistes visuals, els responsables del Festival Internacional de Arte Urbano, un estudi d’arquitectura, pintura i fotografia,
un estudi d’il·lustradors, el despatx de Edificios de Consumo Casi Nulo, un taller de restauració i, per últim, un taller de reparació d’instruments de vent de fusta i metall. Són locals
de gran èxit, hi ha una llista d’espera per ocupar els locals des de fa sis anys, actualment els
responsables estan pendents de que es torni a convocar per actualitzar-la.
A més, en el mateix barri es realitzen les actuacions del Festival Asalto —en que omplen els
edificis amb grafits i enguany estan per la 12a edició14— o “Estonoesunsolar” —un programa
municipal que converteix diferents zones ruïnoses en nous espais per a joves i ancians per
fomentar l’esport, l’aprenentatge i l’oci al carrer15. Com per exemple: horts urbans, pistes de
basquet, taules de ping-pong, parcs infantils, escenaris, parcs, etc.
En contraposició al barri de San Pablo trobem el de la Madalena, que s’ha transformat en els
últims anys —des de principis del segle XXI fins a l’actualitat—, d’una zona degradada a un
barri “cool”, en el que s’hi han instal·lat nombroses associacions i centres socials, d’artistes,
bohemis, galeristes i pintors de carrer. A dia d’avui, és el barri alternatiu de Saragossa. En el
barri s’obriren 7 locals al carrer San Agustín, sota el nom de “Distrito de artesania” amb la
finalitat de dinamitzar comercialment el barri dins el projecte Made in Zaragoza16.
13 http://www.zaragozavivienda.es/
14 http://www.festivalasalto.com/
15 https://estonoesunsolar.wordpress.com/
16 http://madeinzaragoza.es/blog/7-espacios-de-la-calle-san-agustin-presentan-su-nueva-imagen/
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El que permeté la transformació del barri de la Madalena va ser que s’oferien lloguers a
preus més baixos, tant per viure com per muntar negocis. A més, es tracte d’un barri inquiet i de relació amb el carrer. Gent amb inquietuds interessada en la cultura va posar
en marxa projectes unint talent amb la millora del barri. D’aquesta manera va néixer la
Setmana Cultural de la Madalena, Modalena, Madalena Street Market, o la campanya per
millorar el parc Bruil, entre d’altres.
Com apunt, val a dir que la Madalena ha patit en els últims anys un procés de gentrificació17 i els tallers d’artesans establerts a la zona, a vegades tenen difícil la supervivència
comercial.
5.3.2

Altres casos

Tot i que no volem estendre’ns més en la descripció d’altres casos d’estudi perquè a l’Estat Espanyol n’hi ha diversos que són destacables, volem mencionar, encara que sigui breument, altres projectes que creiem rellevants per ser pioners en la revitalització sociourbana mitjançant
els barris creatius i que també han inspirat la redacció de l’estudi en algun dels seus punts.
El primer projecte és el barri del El Raval de Barcelona que fou urbanitzat en la primera meitat
del segle XIX i on s’hi van establir les primeres indústries i la classe treballadora, però en el
nou model de ciutat, a principis del segle XX, el Raval va ocupar una situació perifèrica com
a barri residencial obrer. A causa de l’amuntegament humà, la proximitat al port, la geografia
dels seus carrers van propiciar que fos un barri associat a la marginalitat, prostitució i drogoaddicció.
Tanmateix, durant els anys 80 del segle passat, es va iniciar un procés de reforma del barri.
L’actuació més destacable que va culminar els 1995, a banda de l’obertura de grans espais públics, fou la construcció del nou Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i el Centre
de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) un any abans, el 1994.
L’obertura d’aquestes dues institucions culturals va donar el tret de sortida a altres institucions, fundacions i creadors, per instal·lar-se al barri i que han donat pas a un ampli teixit d’artistes visuals, músics o professionals de les indústries culturals i creatives.
També, dins del projecte Raval Cultural i la metodologia Meanwhile hi ha el projecte «Mentrestant, Espais actius districte creatiu», un projecte ideat per Mentrestant (Unlimited Meanwhile Ltd) i impulsat per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut de Cultura (Regidoria de Cultura, creativitat i innovació), la Regidoria de Comerç i el Districte de Ciutat
Vella. En el projecte es van obrir 4 espais al carrer Príncep de Viana, dins del barri del Raval.
Els espais instal·lats eren: Ioga per a nens, Workshop (cursos, taller, exposició i venda de productes artístics), ràdio local online Scanner FM, Som Atents (col·lectiu i estudi de periodistes
professionals).
17 La gentrificació (ennobliment) —de l’anglès Gentry— és una transformació socioeconòmica d’una àrea
urbana degradada habitada per persones de classe baixa o grups socials marginals que es caracteritza per
la rehabilitació urbanística i arquitectònica de la zona i per l’arribada progressiva de grups socials de classe
mitjana o alta, cosa que comporta un canvi en les activitats econòmiques i, de vegades, el desplaçament dels
grups socials més vulnerables.
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D’aquests, Scanner FM encara s’hi manté. Val a dir, que aquest projecte va servir de prova
pilot per accions posteriors en espais socials impulsats per l’Ajuntament de Barcelona.
El segon projecte que volem apuntar breument és el realitzat sota el nom de Soho de Màlaga, barrio de les Artes18, projecte que neix d’una iniciativa ciutadana —veïns i l’associació
de comerciants i hostaleria— per rehabilitar una Antigua zona residencial burgesa, compresa entre el sud de l’Almeda i el Muelle de Heredia, un barri que es va anar degradant
urbanísticament i comercialment durant els anys. Davant aquest fet, es va apostar per
crear un districte cultural sota l’etiqueta internacionalment coneguda de “Soho”, amb la
finalitat de dinamitzar l’entorn amb una oferta d’oci, cultura, comerç i negoci. La proposta
fou acollida per l’Ajuntament de Màlaga, que va posar en marxa el projecte des de diferents àrees municipals.
En aquest districte actualment hi trobem 7 museus i galeries, 4 sales i teatres, més de
50 bars i restaurants, una quarantena de botigues de “shopping”, una desena d’opcions
d’allotjament i més d’un centenar d’empreses de serveis (estudis gràfics, de disseny, arquitectònics... a més de clíniques, assessories, perruqueries...).19

6.
6.1.
6.1.1

Prospecció
Context sociourbà i socioeconòmic del barri de Sant Narcís de Girona
Context urbanístic

El barri de Sant Narcís es caracteritza urbanísticament per ser un conjunt arquitectònic realitzat després de la Guerra Civil i construït a l’entorn d’una plaça porxada que concentra la
part de serveis del barri —església, comerç, local social, etc. Al seu voltant es desenvolupen
els carrers que contenen edificacions unifamiliars aïllades i aparellades i desenvolupades en
dues plantes i amb jardí independent. També hi ha alguns blocs de quatre plantes, construïts en una segona fase. Les cases presenten una estructura de parets de càrrega, amb
sostres de voltes de quatre punts. L’exterior és arrebossat i pintat i la coberta bàsicament
de teula àrab. El traçat geomètric del conjunt és ben definit i autònom respecte a la ciutat.
A la plaça de l’Assumpció hi trobem l’església parroquial. Un edifici de planta rectangular
amb absis semicircular, estructurat amb una nau central ample i dues grans naus laterals
més estretes. La façana principal presenta un campanar de planta quadrada en el lateral
dret i un porxo a l’entrada amb coberta de teula i columnes aparellades, amb capitells
de pedra, que delimiten les obertures de la façana del porxo d’arcs de mig punt. La torre
campanar combina exteriorment l’obra vista amb l’arrebossat. La resta de paraments exteriors són arrebossats. Interiorment les naus són enguixades i pintades de color de blanc.
Destaca del conjunt les columnes revestides amb peces de ceràmica de Quart (argerates)
ornades i amb capitells que enllacen amb l’obra fàbrica dels arcs de mig punt. Al centre
de la nau principal hi ha una cúpula octogonal de base.

18 http://www.sohomlg.com/
19 Un altre dels exemples que podríem mencionar el barri de Santa Catalina de Palma, però com que és una
ciutat membre del projecte The Spur, hem pensat que no era necessari desenvolupar-lo en aquest estudi per
no estendre’ns en el marc teòric.
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Tot el barri constitueix una mostra significativa de la política d’habitatge duta a terme
per l’Obra Sindical del Hogar durant la postguerra. El model s’inspirava en les colònies
Siedlung alemanyes, amb aspectes tipològics recollits del racionalisme i un llenguatge
arquitectònic popularista, amb referències a la tradició local. Després de les inundacions
de 1940 es començà a pensar en la necessitat de construir el barri. El conjunt es construir
sobre terrenys expropiats a dotze propietaris. El projecte era dissenyat el 1944, però les
obres no s’iniciaren fins el 1948, degut a les dificultats en el procés apropiatiu. L’any 1951
es lliuraren les primeres cases, després d’una subhasta deserta. La construcció es realitzà
per administració directa amb formació d’equips de treballadors. El barri s’inaugurà el 18
de juliol de 1951. Però la inauguració oficial no es realitzarà fins el febrer de 1952. El barri
constarà finalment de 527 habitatges, església, centre social, centre parroquial i escola de
formació professional. S’havia previst la construcció d’un estadi esportiu que s’edificà20.
El barri de sant Narcís va estar durant molts anys ple de vida i comercialment actiu, el
centre neuràlgic era la plaça de l’Assumpció i s’estenia per tots els carrers circumdants. El
18 d’agost de 2008 s’iniciaren les obres per les vies i l’estació de tren d’alta velocitat soterrades, a partir d’aquell moment va començar la decadència comercial del barri. L’any 2013
s’obria remodelat el vial de la plaça Europa, que connecta passeig d’Olot i Emili Grahit,
gairebé 6 anys després que s’iniciaren les obres del projecte ferroviari. Val a dir, que durant tots els anys que han durat les intervencions urbanístiques, hi ha hagut constants
reivindicacions veïnals per les molèsties —sorolls, pols...— i la poca mobilitat que tenien
els veïns a conseqüència de les obres.
Aquest any 2017 és el novè any d’obres, primer s’esdevingué el projecte ferroviari i després el parc Central. L’última actuació són les obres de reposició de la llosa del parc Central de Girona que havien d´acabar a l’abril, però no ho faran fins a finals d’any, si tot va
bé. Aquesta actuació contempla que hi hagi un parc públic damunt la llosa.
El projecte ferroviari i la seva llarga execució, sumats a la sacsejada de la crisi econòmica
són, probablement, les conseqüència directes de la decadència comercial, cultural i social
ocorreguda al barri durant aquesta última dècada.
6.1.2

Estructura de la població

Les superfície21 de Sant Narcís és de 0,67 km2, amb una població de 12.516 persones, que
representa un 12,69% del total del municipi. Actualment hi ha una mitjana de 4.504 domicilis, amb 2,33 persones per habitatge. És destacable la densitat de població, 18.583,61
hab./km2, en comparació a la resta de municipi que és de 6.871,19 hab./km2, gairebé el
doble. Tanmateix, la densitat de població és més acusada a mesura que ens allunyem del
centre neuràlgic del barri, la plaça de l’Assumpció.

20 Informació extreta de la pàgina de l’inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=21253. Consultada el 15 de juliol de
2017.
21 Les dades que presentem en aquest apartat són de data 1 de desembre de 2016 i han estat extretes de
l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local i els dossiers utilitzats en el Pla Integral de Sant
Narcís d’abril de 2017. Les dades fan referència a l’àrea compresa en els pressupostos participats.
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La mitjana d’edat de la població de Sant Narcís és de 40,25. Tanmateix, ressalta el seu
índex d’envelliment que és de 1,05, mentre que a la resta de municipi és de 0,88; cal remarcar que el 20% de la població del barri de Sant Narcís és major de 70 anys. De la franja
d’edat de 65 anys o més, hi ha 2.075 persones (14.835 al municipi), gairebé el mateix nombre de persones que en la franja d’edat de 0 a 15 anys que hi ha 2.089 (18.027 al municipi).
Entre 16 i 64 anys hi ha 8.352 persones (65.705 al municipi).
Per fer-nos una idea més concreta de la població, trobem interessant mostrar la taula següent, en que es detalla la població segons el lloc de naixement:
Població segons lloc de naixement
MUNICIPI
DADES
(dades 1/01/2016)
Municipi de Girona
39.610 (40,19%)
Resta província de Girona
14.747 (14,96%)
Resta de Catalunya
9.930 (10,07%)
Estat espanyol
13.345 (13,54%)
Estranger
20.935 (21,24%)

ÀMBIT PPB SANT NARCÍS
(dades 1/12/2016)
4.353
1.585
865
1.263
4.090

Com veiem en les dades de la taula les persones estrangeres són un total de 4.090, 2.184
són dones i 1.906 homes, que representen un 30% de la població. Més avall detallem la
procedència dels estrangers:
Origen població estrangera
DADES
Àfrica subsahariana
Amèrica Central i del Sud
Amèrica del Nord
Àsia
Magreb
Oceania
Orient Mitjà
Resta d’Europa
Unió Europea

MUNICIPI
(dades 1/01/2016)
1.526
9.393
313
1.361
3.593
24
49
1.329
3.355

ÀMBIT PPB SANT NARCÍS
(dades 1/12/2016)
275
2.219
6
280
612
2
7
212
477

Per completar aquest apartat, volem apuntar el nivell d’estudis de la població del barri
que, val a dir, manté les mateixes proporcions que la resta de barris de la ciutat.
ESTUDIS
No aplicable per ser menor de 16 anys
No sap llegir ni escriure
Sense estudis o educació primària incompleta
EGB, ESO, FP1 o equivalent
BUP, Batxillerat, FP2 o equivalent
Estudis universitaris de grau mig

DONES
1.105
76
1.184
1.837
1.426
289

HOMES
1.234
28
928
1.775
1.335
197

TOTAL
2.339
104
2.112
3.612
2.761
486
23
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Estudis universitaris de grau superior
Estudis superiors no universitaris
Doctorat i postgrau
Total
Padró Municipal d’Habitants Continu a 01/12/2016

6.1.3

526
24
100
6.567

349
23
80
5.949

875
47
180
12.516

Dades econòmiques

En aquest apartat presentem les dades econòmiques del barri22, la població potencialment activa (de 16 a 64 anys) és de 8.352 persones, les quals 4.344 són dones i 4.008
són homes23. Com apunt afegim que els titulars dels negocis del barri tenen una mitjana
d’edat d’entre 45 i 60 anys, la majoria són negocis consolidats i porten més 10 anys en
funcionament.
Les activitats del sector econòmic són les següents24:
Activitats econòmiques
Alimentació i begudes
Altres tipus de comerç al detall
Articles d’esport
Articles Llar
Autoserveis (>400m2)
Bars
Energia
Estancs
Farmàcies
Gasolineres
Gestió de residus
Hipermercats (>2500m2)
Indústria alimentària i del tabac
Indústria de la fusta, suro i mobles
Indústria química
Indústria tèxtil, de la pell i cuirs
Indústries minerals i de la construcció
Llibres i periòdics
Noves tecnologies
Producció i transformació de metalls
Restaurants

44
33
0
3
1
40
0
1
4
1
0
0
3
0
1
1
0
1
7
0
7

22 Les dades provenen del Pla Integral de Sant Narcís d’abril de 2017 i també de l’Àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Girona.
23 Les dades provenen del Padró Municipal d’Habitants Continu a 01/12/2016
24 Les dades de l’àmbit són de gener de 2017, la Font és el Cens d’activitats.
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Roba i calçat
Supermercats (>400m2 i 2500m2)

5
3

Equipaments educatius, sanitaris i esportius
Escoles Bressol
Centres Primària
Centres Secundària

1
1

Centres Universitaris
Centres especialitzats
Altres equipaments educatius
Pavellons
Piscines
Camps de futbol
Pistes de tennis

2
1
1
0

Complex esportiu
Equipament religiós

1

Hospitals
Clíniques
CAPs

0
0

Altres equipaments sanitaris
Equipaments culturals
Centres culturals
Galeries
Museus
Biblioteques
Sales d’exposicions
Punts de lectura
Centre Cívics
Cinemes
Auditori i palau de congressos
Teatre
Associacions culturals

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

Activitats comercials totals
Serveis totals
Equipaments totals
Entitats i associacions
Magatzems / Locals afectes

150
164
13
5
3
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6.1.4

Programa Aixequem Persianes

El programa Aixequem Persianes, és un programa d’ajuts per l’impuls i la dinamització socioeconòmica de la ciutat de Girona, aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als Barris i pretén fomentar la implantació d’activitats econòmiques en locals situats als barris de Sant Narcís, Santa Eugènia
i Can Gibert del Pla i disposa d’una dotació pressupostària de 30.000€ aquest any 2017.
El programa també vol millorar la cohesió social amb la creació d’un programa d’ajuts que
amorteixi l’impacte que la crisi té en el si de les famílies i les persones que la pateixen.
El programa s’inicià l’any 2013 amb una proposta municipal de revitalització socioeconòmica del barri de Sant Narcís, a partir de 2015 s’incorporaren els barris de Santa Eugènia i
Can Gibert del Pla. L’última convocatòria de 201725, que acaba a 31 de desembre, va destinada a titulars de les activitats econòmiques que estableixin la seva activitat en locals dels
barris abans esmentats, així com experiències singulars que contribueixen a dinamitzar
zones emblemàtiques o intercanviar sector de risc. Els aspirants als ajuts han de complir
amb els següents requisits:
-

Projectes cooperativistes
Persones físiques o jurídiques amb projectes d’emprenedoria
Experiències singulars que contribueixin a dinamitzar zones emblemàtiques o incentivar sectors ens risc
Han d’estar al dia de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Girona,
amb la Seguretat Social i amb Hisenda
No poden ésser perceptors d’altres ajuts pel mateix concepte

Pel que fa els locals han de complir amb els següents requisits:
-

Han d’estar situats en els barris de Sant Narcís, Santa Eugènia o Can Gibert del Pla
Ha de fer com a mínim 3 mesos que estant tancats sense activitat econòmica
Han de ser locals oberts cara al públic
L’increment anual del lloguer no pot ser superior al de l’IPC de Catalunya
L’IBI ha d’anar a càrrec de la propietat de l’immoble

Les activitats susceptibles a ser subvencionades han d’estar donades d’alta i són prioritàries per rebre subvencions les que compleixin com a mínim amb un dels següents requisits:
-

Tractar-se d’activitats cooperativistes
Tractar-se d’activitats que promocionin el talent, la creativitat i/o l’artesania
Que representin una complementarietat amb l’oferta del barri
Que reportin una aportació de valor afegit al mix comercial de la zona
Que no es tracti de concessions de llicències administratives
Experiències singulars que contribueixin a dinamitzar zones emblemàtiques del
barri o incentivar sectors en risc
Les franquícies s’estudiaran en cada cas vist el caràcter d’interès economicosocial
que té el programa

25 Les bases de les convocatòries d’altres anys d’Aixequem Persianes són similars, detallem l’última
convocatòria perquè és la més actual.
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Els tipus d’ajuts i quanties que contempla el programa són aquests:
-

Informació, orientació i assessorament tècnic per a l’anàlisi de la viabilitat i creació
de l’empresa.
Ajuts econòmics directes, a fons perdut i fins a esgotar partida, per a l’establiment
i inici de l’activitat econòmica amb un import màxim de 3.500:
·

Fins a un 100% del cost de la inversió inicial amb un límit de 2.500 per:
-

·

Per a l’adquisició de maquinària, utillatge, obres menors, equipament
de noves tecnologies, mobiliari o altres despeses assimilades
Per a inversió inicial en circulant, màxim 35%

Fins a 1.000 per fer front al cost de:
-

La taxa de llicència d’obertura
L’ICIO
La taxa d’escombraries
La prima d’assegurança de cobrament del lloguer
Sempre i quan la despesa correspongui i hagi estat pagada per la persona sol·licitant de l’ajut com a titular de l’activitat i com a màxim per la
part no bonificada prevista en les ordenances fiscals.

Els ajuts atorgats des de l’inici del programa han estat26:
Any
2013

Ajuts atorgats
1

2014

6

2015
2016
2017

4
14
3

Gènere

2 dones i 2 homes
6 dones i 8 homes
2 dones i 1 home

Cal destacar que encara no s’ha atorgat cap ajut de la nova convocatòria27, de la qual hem
detallat les bases més amunt.
Pel que fa al tipus d’activitats econòmiques dins dels ajuts dels tres últims anys podem
detallar que han estat aquestes:
Activitats 2015
Fleca-cafè
Estètica
Perruqueria
Botiga de llaminadures

Activitats 2016
Centre fisioteràpia
Reparació de bicicletes
Centre d’estètica
Gestoria

Activitats 2017
Supermercat
Clínica dental
Centre d’estètica

26 Les dades exposades en aquest apartat provenen de l’Àrea de Promoció Econòmica, de la secció
Innovació i Promoció Empresarial.
27 En data de 26 de juliol de 2017
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Impressió en vinil
Taller de reparació de calçat
Serveis immobiliaris
Serveis immobiliaris
Botiga de roba i complements
Perruqueria
Venda d’alimentació ecològica
Showroom – dependència
Taller de costura i confecció
Compra-venda de llibres de segona
mà
La supervivència de les activitats econòmiques han estat:
Any
2015
2016
2017

Ajuts atorgats
4
14
3
6.1.5

Estat
4 en funcionament
13 en funcionament i 1 de tancat
3 en funcionament

Atur registrat en el barri de Sant Narcís

Les dades de les que disposem sobre l’atur registrat en el barri de Sant Narcís28 ens fan
evident que l’atur és més elevat que la resta de municipi. La mitjana d’aturats de la població en edat de treballar —10.762 persones29— és d’11,24% al barri, mentre que a Girona és
d’un 8,83%. Tot i que va haver-hi un descens durant l’any, varen passar de 1.327 persones
durant mes de gener a 1.146 al mes de desembre, la xifra encara es pot considerar important.
Pel que fa la nacionalitat dels aturats, la xifra més elevada es troba en els que són de nacionalitat espanyola, la xifra mitjana dels estrangers al llarg de l’any és de 426 persones,
enfront a les 784 de les persones que tenen nacionalitat espanyola. Pel que fa el sexe, la
xifra més alta prové del sexe femení, tot i que la diferència no és tan gran com passa amb
la nacionalitat —la mitjana anual és de 625 per les dones i 584 pels homes.
Un altra dels punts a destacar respecte les dades de l’atur són les franges de les edats en
que la població es troba més perjudicada, sempre comptant les persones amb edat de
treballar, que compren les edats de 16 a 64 anys, podem afirmar que la franja d’edat més
danyada en aquest sentit, seguint la tendència de la resta del municipi, és la de 45 a 64
anys, seguida de la de 30 a 44 anys. Aquestes edats pateixen molt més la taxa d’atur que
la resta de franges d’edat analitzades, amb una diferència numèrica bastant important.

28 Les dades són de l’any 2016 i provenen Observatori del Treball i Model Productiu de l’Àrea de Promoció
Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme i agafen el codi postal 17005.
29 Xifra de l’UMAT, Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2015.
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6.1.6

Context cultural i activitats per a la comunitat local

Les activitats culturals de Sant Narcís són produïdes o s’acullen majoritàriament pel centre
cívic del barri. El centre cívic té més de 30 anys, és el més antic de Girona, es troba a la
plaça de l’Assumpció, compte amb 53 entitats amb participació puntual i 24 d’aquestes
estan registrades a Sant Narcís. La diversitat d’espais de què disposa —bar, claustre per
exposicions, sala de piano, teatre, aules amb diferents capacitats, punt de lectura, terrasses, despatxos...—, a més d’una programació molt àmplia i variada, fan que sigui un punt
neuràlgic de l’activitat social i cultural del barri.
El centre cívic de Sant Narcís té un projecte en curs: l’ESLIM. Escenaris de literatura, imatge
i música i que neix amb l’objectiu de promocionar artistes locals a partir d’espectacles creatius, interdisciplinaris i amateurs, tot facilitant escenaris, organització i suport especialitzat.
L’any 2014 es va engegar el projecte Emprenedors en Marxa, que promovia un espai de
trobada, d’intercanvi d’experiències i recursos per a joves emprenedors. L’objectiu era
facilitar l’element necessari per compartir experiències, dificultats i potencialitats de l’emprenedoria, establint elements de formació, assessoria i suport. Orientat a població en
situació d’atur, major de 18 anys, amb motivació per engegar un projecte d’autoocupació
personal o aquelles persones que ja l’estiguin duent a terme, a emprenedors oberts a posar en comú la seva idea de negoci i a compartir dubtes, necessitats, experiències i crear
xarxa de suport. El projecte es va allargar fins l’any 2016, però actualment no s’està fent.
El centre cívic de Sant Narcís també és un espai per exposicions, ha acollit diferents exposicions col·lectives i, l’última, durant el mes d’abril de 2017, portava el títol: «Trobada d’artistes», amb obres de Pere Mià, Lethi Hivannam, Yvan Ripollés, Josep López «El flaquer» i
Enric Puigsegur.
Tanmateix, les activitats del centre cívic amb més oferta són les de cursos i tallers que, a
nivell de municipi, representen un 41,6% sobre el total de les activitats que es realitzen en
els centres cívics i un 32,5% de les activitats del Centre Cívic de Sant Narcís. En la programació del centre cívic Sant Narcís pel 2017-2018 hi trobem activitats amb nadons—ioga—;
amb família —Coral—; infantils i juvenils, de 3 a 17 anys —dansa i expressió corporal, dibuix i pintura—; per a adults —fotografia, cant, manualitats—. Les manualitats estan organitzades pel Col·lectiu de Dones de Sant Narcís i consten de tècniques d’esmalt, joieria,
ornaments, decoració... Per a adults també hi ha monogràfics —de gravat, d’introducció
a l’àlbum il·lustrat, tallers de costura, patchwork, tapís (aquests tres últims tallers estan organitzats pel Col·lectiu de Dones de Sant Narcís)—; activitats de ball i dansa —balls llatins,
capoeira, country i sardanes, dansa oriental, sevillanes, zumba—; activitats físiques —ioga,
gimnàstica per a la gent gran, pilates, tai-txi...—; activitats de memòria —Sudokus i jeroglífics per a la gent gran (activitat organitzada per Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís)—;
dins la branca tecnològica, organitzat per l’Associació de Veïns de Sant Narcís, hi ha el
curs Fes la teva revista digital i, organitzat per l’Esplai de la Gent Gran es proposa un curs
d’informàtica; els cursos d’idiomes que enguany es troben en l’oferta del centre cívic són
anglès nivell 1 i anglès nivell 2; també trobem activitats de ciència, literatura i pensament
—escriptura creativa (curs organitzat per l’associació Kerunta)—; teatre i arts escèniques
—teatre experimental (organitzat pel Col·lectiu de Dones) i lectures teatralitzades (organitzat per l’Esplai de Gent Gran).
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Dins el mateix barri, però organitzades per l’Associació de veïns i veïnes Sant Narcís Sud,
i realitzades en el local de l’associació al carrer Valladolid, s’hi fan activitats paral·leles de
fotografia, manualitats, modelisme, ganxet, punt de creu, balls de saló, ioga o informàtica
bàsica.
Les dades concretes sobre els usuaris i activitats del centre cívic les resumim en les següents taules30:
Nombre d’usuaris a les activitats
2014
2015
2016

3.324
3.467
3.401

Nombre d’activitats
2014
2015
2016

476
476
526

Nombre d’usos
2014
2015
2016

126.572
105.423
111.127

Dades globals d’usuaris
Infants
Joves
Adults
Gent gran
Totals

526
351
1.383
1.207
3.467

2015
12,7%
13,8%
55,0%
18,5%
100,0%

Barri
Ciutat
Fora ciutat
Totals
Homes
Dones
Totals

1.784
1.289
394
3.467
1.099
2.368
3.467

61,6%
31,5%
6,9%
100,0%
39,4%
60,6%
100,0%

564
363
1.392
1.082
3.401

2016
13,9%
15,3%
53,6%
17,2%
100,0%

1.523
1.405
473
3.401
975
2.426
3.401

62,6%
29,7%
7,7%
100,0%
38,2%
61,8%
100,0%

30 Informació extreta de la memòria de l’any 2016 del Centre Cívic Sant Narcís.
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Activitats segons tipologia
Actes
Assajos
Casals
Cursos
Entrevistes
Espais
Espectacles
Exposicions
Reunions
Visites
Xerrades
Totals

0
17
25
166
9
0
66
17
161
6
9
476

2014
0,0%
3,6%
5,3%
34,9%
1,9%
0,0%
13,9%
3,6%
33,8%
1,3%
1,9%
100,0%

Usos segons tipologia
usos
2014
0
0,0%
Actes populars
Assajos
4.654
3,7%
Casals educatius
47.768
37,7%
Cursos
32.549
25,7%
Entrevistes
127
0,1%
Espais de trobada 0
0,0%
Espectacles
13.412
10,6%
Exposicions
14.204
11,2%
Reunions
12.908
10,2%
Visites
407
0,3%
Xerrades
543
0,4%
Totals
126.572
100,0%

23
25
2
161
10
23
52
17
126
2
35
476

2015
4,8%
5,3%
0,4%
33,8%
2,1%
4,8%
10,9%
3,6%
26,5%
0,4%
7,4%
100,0%

2015
4.396
4,2%
5.404
5,1%
1.911
1,8%
39.685
37,6%
533
0,5%
27.691
26,3%
10.436
9,9%
3.858
3,7%
8.815
8,4%
231
0,2%
2.463
2,3%
105.423 100,0%

Organització de les activitats
activitats
2014
Pròpies
112
23,5%
Mixtes
11
2,3%
Tercers
353
74,2%
Totals
476
100,0%

124
14
338
476

Usos segons organització
usos
2014
Pròpies
11.858
9,4%
Mixtos
880
0,7%
Tercers
113.834
89,9%
Totals
126.572
100,0%

2015
34.736
32,9%
4.970
4,7%
65.717
62,3%
105.423
100,0%

2015
26,1%
2,9%
71,0%
100,0%

47
33
4
171
12
12
71
16
126
8
26
526

2016
8,9%
6,3%
0,8%
32,5%
2,3%
2,3%
13,5%
3,0%
24,0%
1,5%
4,9%
100,0%

2016
6.116
5,5%
5.038
4,5%
4.064
3,7%
40.681
36,6%
926
0,8%
31.430
28,3%
9.579
8,6%
4.395
4,0%
7.755
7,0%
135
0,1%
1.008
0,9%
111.127
100,0%

136
2
388
526

2016
25,9%
0,4%
73,8%
100,0%

2016
40.635
36,6%
700
0,6%
69.792
62,8%
111.127
100,0%
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Exposicions
2014

2015
17

2016

Número total:

17

16

Individuals
Col·lectives
Joves creadors
Professionals
Amateurs/
barri
Cursos/entitats
Foto
Pintura dibuix
Divulgativa
Altres

5
12
3

29,4%
70,6%
17,6%

8
9
1

47,1%
52,9%
5,9%

7
9
1

43,8%
56,3%
6,3%

4
6

23,5%
35,3%

5
9

29,4%
52,9%

6
7

37,5%
43,8%

4

23,5%

2

11,8%

2

12,5%

7
4
0
6

41,2%
23,5%
0,0%
35,3%

2
5
2
8

11,8%
29,4%
11,8%
47,1%

3
8
2
3

18,8%
50,0%
12,5%
18,8%

La resta d’activitats culturals al barri provenen de les activitats dutes a terme pel projecte La Volta, algunes d’aquestes són monogràfics que el Centre Cívic fa en col·laboració
amb La Volta, ja que són els artistes residents qui les imparteixen. Concretament, aquest
any han programat: Introducció a l’àlbum il·lustrat de Martassa art, Gravat amb planxa de
linòleum i estampació manual de Joanic Geniut, i a partir de 2018 també n’hi ha d’altres
programats que aniran a càrrec de Moments by nunu, Anna Mitjà i Juan Righetti.
Com ja hem esmentat en el punt 5.2 d’aquest estudi, dins la programació de La Volta s’hi
realitzen concerts, molts coincideixen amb els dies de mercat i es realitzen a l’aire lliure. Hi
ha hagut actuacions de Mazoni, Trio 180º, Minerva, Howlin’Dogs, Cru!, Paula Grande... per
citar-ne alguns. Altres concerts tenen lloc a La Cova de La Volta, s’aprofita aquest espai
per realitzar activitats d’experimentació sonora, com ara el cicle El Generador, organitzat
conjuntament amb Ameba Cultura Girona i que ha tingut dues edicions, la de 2016 i la
d’aquest any 2017.
Com a esdeveniment especial, realitzat durant el febrer de 2017, La Volta va organitzar
Volta i Volta, un acte en què els locals acullen exhibicions de processos creatius, tallers
artístics, espectacles i concerts de petit format, recitals... La primera edició va estar dedicada a nens i es proposava una gimcana de tallers i activitats creatives a preus populars,
hi havia activitats amb joguines de fusta, de lectura creativa, tallers de tampons, de fang,
d’autoretrats, exhibicions d’instruments creats amb objectes recuperats...
La Volta també té una programació d’exposicions, entre les qual hi ha hagut: «Introspecció», de Pol Ballonga; «Robson», de Jan Barceló; «Trànsits», de Víctor Masferrer; «Doodle»,
de Cristina Lliurat; per mencionar-ne algunes que estan recollides a les memòries i a la
pàgina web www.femlavolta.cat. La programació de La Volta pel que fa a cursos i tallers,
durant l’any s’hi ha programat tallers de recuperació d’ampolles de vidre, de gravat, minitoves, gravació de vídeo, iniciació a la serigrafia...
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Per als més joves i en confluència entre tres barris, Can Gibert del Pla, Santa Eugènia i Sant
Narcís, s’ha creat un nou espai: «El Güell, espai jove». El Güell Espai Jove31 forma part de la
Xarxa d’Espais Joves de la ciutat, juntament amb L’Estació i Els Químics. Es caracteritza
per integrar el treball amb joves que es du a terme des de tres àrees de l’Ajuntament de
Girona: Joventut, Serveis Socials i Ocupació a través del dispositiu d’inserció sociolaboral
del treball als barris. S’adreça als joves d’entre 14 i 29 anys, als quals ofereix un conjunt
d’activitats que s’estructuren en tres àmbits d’intervenció: la formació i la inserció laboral,
el lleure i l’educació per a la participació i la ciutadania.
El Güell Espai Jove neix amb la clara voluntat de mantenir una interrelació constant amb
les entitats i serveis del territori on s’ubica, cercant sinergies de col·laboració que enforteixin les relacions i la convivència veïnal. El projecte pretén esdevenir un centre de referència per a la gent jove, on trobin respostes a les necessitats que presenten i el suport i els
mitjans per al desenvolupament de les seves propostes. El projecte disposa d’un espai de
trobada, programació trimestral d’activitats i tallers, espai de recerca digital, servei d’informació juvenil, tallers d’èxit escolar i, a més, també compta amb els projectes: educadors i educadores de ciutat, participació i exercici de la ciutadania i un dispositiu d’inserció
sociolaboral.
Aquest projecte està alineat amb L’estació, espai jove ubicat a l’antiga estació del ferrocarril Girona-Olot al barri de Santa Eugènia, en un dels punts d’entrada al l’àrea territorial
de Sant Narcís, la dels pressupostos participats. L’Estació té molts any de recorregut, l’any
1993 es va obrir el Servei d’Informació Juvenil que té com a principal objectiu ser un punt
de referència per a les persones joves en els àmbits de cultura, participació i associacionisme, habitatge, lleure, salut i turisme, entre d’altres, i posa un èmfasi especial en el treball
i la formació.
Actualment L’Estació acull diferents activitats: cursos d’oci de temàtiques diverses, xerrades del servei de treball i de formació, xerrades relacionades amb altres temes com el
voluntariat, viatges, etc., concerts, jornades, tornejos, cicles de cinema, etc. Una de les
propostes més consolidades de les que ofereix L’Estació és el Mostrar’t: una iniciativa que
té com a finalitat donar una empenta als joves creadors artístics de la ciutat, amb la cessió
d’un espai per exposar la seva obra.
6.2.

Stakeholders. Possibles actors implicats

Per a la realització d’aquest estudi s’ha buscat i entrevistat a possibles agents que podrien
esdevenir actors implicats per aportar diversitat i participació local, dinamitzar la zona i
buscar la sostenibilitat dels espais i del projecte, objectius que esmentàvem en el punt 4.1
del text i que han de donar resposta a aquest estudi.
Les entrevistes s’han fet a:
a) L’Associació de veïns de Sant Narcís (Xavier Reyner, president associació)
b) Centre Cívic Sant Narcís (Pau Martinell, director centre cívic)
c) Associació Fang (Marta Sureda)

31 La informació és extreta de la pàgina web de l’Ajuntament de Girona
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d) Col·lectiu de Dones de Sant Narcís (presidenta, vicepresidenta i tresorera)
e) Fundació Elna (Montse Castellana, directora; Marta Gabarda, tècnica; Estefania
Plans, tècnica; Domènec Boïgues, tècnic)
f) CoEspai (Celeste Senés, directora)
g) Aixequem Persianes (Su Ferrer, cap de secció Innovació i Promoció Empresarial)
h) Cooking Girona (David Aubert, president)
i) Escola Municipal d’Art (Jordi Armengol, director)
Les preguntes de les entrevistes realitzades han estat en relació a les seves activitats,
en què troben a faltar en el barri a escala social i cultural i quin és el seu radi geogràfic
d’actuació, també s’ha demanat per les activitats conjuntes amb el projecte La Volta, què
n’esperen d’un projecte d’aquestes característiques i si participarien d’alguna manera com
a stakeholder o programant activitats de manera conjunta, i en el cas que aquesta última
resposta fos afirmativa, quines. Per últim, pel que fa a la sostenibilitat econòmica, s’ha demanat, en alguns casos, si estarien disposats a llogar locals i aportar finançament d’alguna
manera al projecte.
a) Associació de veïns de Sant Narcís
-

-

-

És una associació que aporta serveis al barri, no té equipaments.
Actualment està participant activament en el Pla Integral del Barri de Sant Narcís
en la que sembla que s’inclourà, segons la conversa mantinguda amb el seu president, un local per a la realització d’activitats.
La seva àrea d’actuació és la que queda compresa en els pressupostos participats.
El que troben a faltar en el barri és l’accés cultural als joves.
Actualment no té activitats conjuntes amb La Volta, tot i que han participat en algun mercat.
Estarien disposats a fer activitats conjuntes amb el projecte La Volta que siguin
complementàries i no es contraprogramessin amb les activitats dutes a terme per
l’associació.
De moment no es té idea de quins projectes es podrien portar conjuntament, però
tenen la porta oberta per parlar-ne.

b) Centre Cívic Sant Narcís
-

-
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Aporten activitats a nivell de barri i n’acullen d’altres entitats que són de caire puntual i periòdic.
Les activitats que funcionen més bé són els cursos i tallers i també tenen molta
demanda de la cessió d’espais
El públic jove (de 16 a 25 anys) no és el predominant. Les persones dins d’aquesta
franja d’edat sobretot són usuàries de teatre i també perquè són els monitors dels
casals que es fan al centre cívic.
Troben a faltar arribar a tot el barri, la part sud i el sector de Pare Coll.
Troben a faltar la manca d’equipaments municipals, com ara biblioteca, piscina...
Les activitats i vincles amb el projecte La Volta són:
· Proporcionar-los suport logístic en els mercats
· Programar conjuntament tallers
La Volta aporta diversitat al barri des d’una nova perspectiva, és un projecte positiu.
Prioritzen els cursos i tallers que estan enfocats a les persones usuàries del centre
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-

-

cívic. Per tant, ha de donar resposta a les necessitats reals de la gent del barri, han
de ser activitats sociocomunitàries.
Participarien amb activitats conjuntes amb La Volta, estan oberts al diàleg.
Un punt molt a favor del projecte La Volta és que no està gestionat directament
per l’administració, són més ràpids en gestió i comunicació i tenen la capacitat de
ramificar-se més fàcilment.
Aquest any 2017, La Volta participarà amb el disseny del projecte ESLIM.

c) Associació Fang
-

Les activitats de l’associació són de dinamització cultural i gestió de La Volta.
Troben a faltar a nivell social més impuls cultural.
La seva àrea d’actuació és Sant Narcís, el radi més proper a la plaça de l’Assumpció.
Consideren el centre cívic un pol molt potent.
Com a associació ofereixen tallers dins l’àmbit artístic, també en el Centre Cívic de
Pedret.

d) Col·lectiu de Dones de Sant Narcís
-

Associació amb 27 o 28 anys d’activitat, oficialment 25 anys. Molt activa i autosuficients econòmicament.
Les activitats com associació són tallers i formació.
Trobarien a faltar arribar a la gent més jove, la seva dedicació és a les persones però
preferentment a les dones.
Troben a faltar més espais i tenen necessitat d’una cuina per poder fer tallers dins
d’aquest àmbit.
La seva àrea d’actuació està delimitada pel codi postal.
Volen obrir activitats a tothom. Usuaris de manualitats són gent gran de 50 a 70 i
la en les activitats de salut són persones de 26 a 40 i barreja entre homes i dones.
Les activitats conjuntes amb La Volta s’han intentat però no han acabat de quallar.
Algun dels professors dels cursos és usuari de La Volta.
Veuen possibilitat de realitzar activitats conjuntes amb el projecte La Volta per aportar
valor afegit (ceràmica, pintura, vidre...), podrien aportar la fase més creativa. Oberts al
diàleg, pensen que es podrien establir vincles organitzatius d’activitats i comunicatius

e) Fundació Elna
-

-

-

La fundació Elna pretén respondre a les inquietuds i necessitats, fora de l’àmbit laboral, de les persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament (DID).
Treballa per oferir-los oportunitats reals que els permetin desenvolupar les seves
capacitats d’autonomia preservant la seva dignitat com a ciutadans i ciutadanes,
des de l’àmbit de la Salut i l’esport, la cultura o l’habitatge.
El seu radi d’actuació és Girona i comarques.
Molts dels membres de la Fundació, tot i que estan ubicats al costat d’un local
de La Volta, no coneixen les activitats i propostes que es duen a terme des de La
Volta.
Com a equip estarien disposats a participar en alguna activitat, tanmateix remarquen que l’última voluntat és del nois, ja que són ells qui escullen les activitats en
que participen. Per aquest motiu no han participat mai en cap activitat de la Volta.
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f) CoEspai
-

-

-

-

-

CoEspai és un coworking al centre de Girona especialitzat en la gestió d’empreses
i la gestió professional de comunitats. Formen part de xarxes com European Creative Hubs Network (programa co-fundat per la unió europea i liderat pel British
Council) i Cowocat (Associació catalana d’espais de coworking). Tenen “Partners
Locations – col·laboracions” amb altres espais / hubs creatius com MOB Barcelona.
A data d’avui, també son membres del club cultura del Patronat de Turisme Costa
Brava com empresa d’activitat (http://ca.costabrava.org/que-fer/cultura/empreses/empreses-dactivitats/coespai-girona-113527).
El radi d’actuació actual és el centre de Girona.
Disposat a llogar un local gran amb la intenció d’ampliar tant el coworking com implementar/crear nous projectes. Actualment CoEspai ha arribat a la màxima capacitat, està en plena fase de creixement i estarien disposats a estendre’s i ubicar-se
al barri, si l’ajuntament els hi posa facilitats i poguessin participar d’algun ajut públic, com ara del projecte Aixequem Persianes o formar part del projecte La Volta.
Interessats en crear vincles amb el projecte La Volta, aportant mobilitat dels usuaris
de CoEspai del centre de Girona i participar en crear un segon pol d’emprenedoria
descentrificat del centre de la ciutat.
Disposats a aportar el seu coneixement en l’assessorament d’emprenedors en l’àmbit de les indústries culturals i creatives per dinamitzar el barri amb la possibilitat
d’incorporar comunitats de fora de Girona.
Tenen col·laboracions amb altres centres de treball compartit.
Disposats a aportar experiència com a captador de fons.
Disposats a participar en activitats conjuntes amb el projecte La Volta.
Disposats a dinamitzar la seva activitat relacionant-la amb les associacions, entitats
i projectes del barri on s’instal·len.
CoEspai sempre faria un estudi previ de mercat per cercar la viabilitat abans de
posar en marxa les accions proposades.

g) Aixequem Persianes
-

Veuen la possibilitat d’incloure el projecte La Volta a Aixequem Persianes però
s’apunta que és una decisió política.

h) Cooking Girona
-

36

És un coworking cooperatiu de més de 30 emprenedors i emprenedores
Les persones usuàries de l’espai poden esdevenir part de la cooperativa i participar en la seva gestió.
Impulsen la Beca Coomença, adreçada a emprenedors i emprenedores que inicien
el seu projecte professional.
Participen activament en causes solidàries a través de CookingSuma.
Organitzen i acullen tot tipus d’activitats de caire empresarial, cultural i social.
Remarquen la qualitat arquitectònica del barri de Sant Narcís, el qual té un especial interès a nivell urbanístic.
De les ofertes culturals remarquen les de la Volta. Tenen interès per les seves activitats i creuen que l’oferta és suficient i àmplia.
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-

-

-

Fan activitats no obertes al públic dirigides a la cohesió dels coworkers a nivell
professional.
També fan activitats obertes al barri i geolocalitzades en un radi molt proper a la
situació del coworking. Fan Concerts, xerrades... que són completament gratuïtes,
ja que el cobrament per fer activitats va en contra les seves polítiques. En algunes
de les activitats culturals utilitzen taquilla inversa que després utilitzen per pagar
els artistes o conferenciants.
No han fet mai cap activitat conjuntament amb La Volta, no obstant això, i a títol
personal, han assistit com a públic en les seves propostes culturals.
D’un projecte com La Volta esperarien la dinamització del barri.
Participarien en un projecte com La Volta. El que creuen que podrien aportar és el
coneixement sobre cooperatives, sobre propostes assembleàries, en definitiva, en
metodologies de gestió que fossin positives per l’autosostenibilitat del projecte.
Veurien positiu la implementació d’un coworking al barri de Sant Narcís dins del
projecte La Volta.
Participarien en activitats conjuntes per potenciar la bidireccionalitat dels fluxos de
gent del centre de la ciutat cap al barri.
Estan centrats en el desenvolupament dels seus dos locals situats al barri vell (un
a plaça independència i l’altre al carrer de la força). Per aquest motiu, tot i que sí
no en un futur, ara mateix no tenien previst el creixement cap aquesta zona de la
ciutat.

i) Escola Municipal d’Art
Amb l’Escola Municipal d’Art es va parlar sobre la possibilitat d’incloure un centre
d’art contemporani de gestió col·lectiva dins del projecte La Volta.
-

-

S’hauria de valorar com gestionar un local d’aquestes característiques.
La fórmula hauria de ser una programació que no fes competència a la programació de l’EMA que està enfocada a les disciplines de l’escola i a l’educació, ni tampoc
a la del Bòlit. Centre d’Art Contemporani.
Una possibilitat per omplir programació d’un centre d’art d’aquestes característiques seria vincular-ho a les ajudes i beques Kreas o exposicions vinculades a un
públic infantil.
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6.3. Exploració d’espais
6.3.1 Mapa de la zona explorada en l’estudi
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6.3.2 Locals

1

Plaça de l’Assumpció, 1

Disponible: local de La Volta

Dades prospecció 2015
Local seleccionat per formar part del projecte La Volta en la seva segona fase.
Local d’uns 15 m2.
Tipus d’habitatge (P.E. Sant Narcís): D1

Dades prospecció 2017
Actualment és un dels quatre locals dels quals disposa La Volta. El local disposa d’una
zona aparador, i la part interior està reformada i habilitada com a taller de bijuteria (part
esquerra del local) i papiroflèxia (part dreta).

Vista exterior del local, actualment utilitzat com a aparador
del taller

Taula de treball a la zona interior del local
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Taula de treball a la zona interior del local

2

Plaça de l’Assumpció, 4

Disponible: No

Dades prospecció 2015
Local que consta d’una part del davant de 4,25 m2 + part del darrere de 12,5 m2.
Tipus d’habitatge (P.E. Sant Narcís): D1

Dades prospecció 2017
No disponible.

3

Plaça de l’Assumpció, 7

Disponible: Sí

Dades prospecció 2015
Local de 37m2. Disposa de lavabo.
Tipus d’habitatge (P.E. sant Narcís): C

Dades prospecció 2017
Disponible per ser llogat.
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4

Plaça de l’Assumpció, 8

Disponible: No

Dades prospecció 2015
Local de 80-100 m2.
Tipus d’habitatge (P.E. Sant Narcís): C1

Dades prospecció 2017
No disponible.

5

Plaça de l’Assumpció, 9

Disponible: No

Dades prospecció 2015
Local de superfície aproximada: 27m2 + magatzems de 60m2 + soterarani.
Tipus d’habitatge (P.E. Sant Narcís): D

Dades prospecció 2017
Actualment, serveis de lampisteria i electricitat “Serveis Girona”.
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6

Plaça de l’Assumpció, 15

Disponible: local de La Volta

Dades prospecció 2015
Disponible per ser llogat. Dos espais, un destinat a botiga-galeria, l’altre per petit taller per
a dues persones (joieria, disseny, moda o il·lustració) d’uns 30 m2.
Tipus d’habitatge (P.E. Sant Narcís): D

Dades prospecció 2017
Actualment és un dels quatre locals dels quals disposa La Volta. A la part inferior, hi ha un
soterrani (La Cova) que s’utilitza com a sala polivalent per a exposicions, actes, presentacions, etc. A la part superior, disposa de dos espais, un utilitzat com a taller i l’altre com a
sala de reunions.

Vista interior del local. A la part final s’hi troben les
escales que condueixen a “La Cova”

Part interior del local amb vistes al carrer

Part inferior del local, conegut com “La Cova”
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7

Plaça de l’Assumpció, 22

Disponible: local de La Volta

Dades prospecció 2015
Habitatge. Els baixos i el garatge formen part del projecte La Volta.
Seu de l’Associació Cultural Fang.

Dades prospecció 2017
Actualment és un dels quatre locals de La Volta. Disposa d’un rebedor i d’una sala que fa les
funcions d’oficina de l’Associació Cultural Fang. A la part posterior, disposa de jardí exterior
i un garatge habilitat com a taller.

Imatge exterior del local des de la Plaça de l’Assumpció

Garatge posterior utilitzat com a taller

Sala utilitzada com a oficina de l’Associació Fang
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Jardí exterior que dóna entrada al taller

8

Plaça de l’Assumpció, 25

Disponible: local de La Volta

Dades prospecció 2015
En venda tot l’edifici: Habitatge + baixos. Abans havia estat la fleca Les Voltes. Actualment
els baixos (botiga, estudi i garatge) formen part del projecte La Volta.
Dades prospecció 2017
Actualment la planta baixa forma part del projecte de La Volta. Es tracta d’un local multiespai. Consta d’una primera estança de 30 m2 que acull les funcions d’aparador i botiga; d’una
habitació destinada a taller d’uns 25 m2, separada d’una altra que s’utilitza com a taller-magatzem; i d’una petita habitació utilitzada com a estudi fotogràfic. A l’exterior, disposa de
jardí.

Estança que acull les funcions d’aparador i botiga

Habitació destinada a taller

Habitació taller des d’una altre perspectiva

Habitació taller-magatzem. A la imatge s’aprecia un forn
de ceràmica cedit per l’Associació de Dones de Sant Narcís

Estudi fotogràfic

Jardí exterior amb zona coberta per uralita
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9

Plaça de l’Assumpció, 25 1r pis

Disponible: Sí

Dades prospecció 2017
Casa situada a la primera planta del local 25, amb accés independent de la planta inferior.
La planta inferior actualment és un dels locals de La Volta. La primera planta ha estat
adquirida recentment per l’Ajuntament de Girona. Disposa de 3 habitacions (9m2, 12m2 i
24m2 aproximadament), 2 terrasses (36m2 i 32m2) i lavabo. Per tal de ser habitable, calen
un seguit de reformes i millores i que detallem a l’apartat 8.1.2

Vista exterior de l’entrada al primer pis des de la Plaça de
l’Assumpció

Terrassa amb vista a la Plaça de l’Assumpció

Segona terrassa, que dóna al carrer posterior

Habitació 1

Habitació 2

Plànol de la primera planta de la casa 25, ubicada al damunt
de l’actual local de La Volta
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10

Plaça de l’Assumpció, 30

Disponible: No

Dades prospecció 2015
Disponible per ser llogat. Local vinculat a l’habitatge d’uns 30m2.
Tipus d’habitatge (P.E. Sant Narcís): C

Dades prospecció 2017
No disponible.

11

Plaça de l’Assumpció, 35

Disponible: No

Dades prospecció 2015
Disponible de ser llogat.
Local de 15m2 + soterrani en bon estat de 20m2 (aproximadament).
Tipus d’habitatge (P.E. Sant Narcís): D1

Dades prospecció 2017
No disponible.
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12

Carrer Bisbe Sivilla, 2

Disponible: Sí

Dades prospecció 2017
Disponible per ser llogat. Antigues oficines. El local té 110m2 i està situat al costat de l’Estació
Jove, a la part inicial del Parc Central des del carrer de Santa Eugènia. Disposa de lavabo,
aire condicionat (fred/calor) i té l’aigua i la llum donades d’alta. Compta amb una petita
habitació que fa les funcions de magatzem amb una paret de pladur que es pot tirar. La
separació actual de les estances també es pot modificar, ja que són separadors de fusta que
es poden desmuntar.

Vista exterior del local des del Carrer Bisbe Sivilla

Vista de la sala botiga, que dóna al Carrer Bisbe Sivilla, on
s’hi veu l’edifici de l’Estació Jove

Interior del despatx

Vista general de la sala taller i oficina des de la porta que
separa amb la sala botiga

Vista general de la sala taller i oficina

Plànol del local. Actualment la paret que separa el taller i
l’oficina disseny no existeix
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25

Disponible: Sí

Carrer Mare de Déu de la Salut, 2

Dades prospecció 2017
Disponible per ser comprada. Es tracta d’una casa a 3 vents que fa cantonada entre el
Carrer Mare de Déu de la Salut i l’Avinguda Sant Narcís. La casa s’ha de reformar. Disposa
d’una petita zona enjardinada frontal que s’expandeix en un dels laterals de la casa. A la
parta inferior s’hi troba menjador, cuina, rebost, lavabo i una habitació. A la superior: lavabo,
tres habitacions i terrassa.

Vista de l’entrada de l’edifici

Arc ubicat al menjador

Cuina

Vista d’una de les dues habitacions superiors

Vista exterior de l’immoble

Vista del jardí lateral

51

LA VOLTA GIRONA. EXPLORATORY STUDY

7.

Anàlisis DAFO32

7.1.

Anàlisi DAFO del barri de Sant Narcís

Després de l’exposició de les dades que hem obtingut en la fase de prospecció, en aquest
apartat desenvolupem una taula de fortaleses, oportunitats, debilitats i amenaces del barri
de Sant Narcís segons l’anàlisi que n’hem extret.
Debilitats

Amenaces

Fortaleses

Oportunitats

D1. Barri residencial

A1. Crisi econòmica

F1. Estructura urbaO1. Projecte La
nística molt caracteVolta.
rística

D2. Escassa activitat
comercial i mobilitat
baixa en l’establiment i
renovació de negocis

A2. Envelliment de
la població

F2. Localització
cèntrica i ben connectada

O2. Centre cívic
Sant Narcís (teatre, punt de lectura...)

D3. Entitats i associacions sense connexions
A3. Canvis en els
organitzatives (associhàbits de consum
acions de veïns, La Volta, Centre Cívic...)

F3. Proximitat a l’es- O3. Nínxols de
tació del TAV i d’au- mercat sense cotobusos
brir

D4. Un 40% (aprox.)
de la població del barri A4. Fugida de taté estudis elementals,
lent a altres zones
no té estudis o no sap de la ciutat
llegir ni escriure

F4. Diversitat de poO4. Oferta de
blació i multicultural
locals i naus per
(30% de la població
comprar o llogar
és estrangera)

D5. Índex d’atur elevat
en comparació a la
resta del municipi i que
efecte majoritàriament
a la població de nacionalitat espanyola

F5. Algunes zones
verdes

O5. Ajuts Aixequem persianes

D6. Falta d’equipaments i espai públic
per activitats culturals

F6. Plaça porticada
com a centre neuràlgic visible

O6. Existència de
la proposta del Pla
Integral del Barri
de Sant Narcís

D7. No consideració del
potencial turístic

F7. Molta presència
d’entitats i associacions en benefici del
barri

D8. Reducció dels usos
a les exposicions i espectacles al CC

32 També dit FODA o SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats)
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7.2.

Anàlisi DAFO del projecte La Volta

Per complementar l’anàlisi DAFO del barri, proposem una altra taula més concreta en que
es contemplen les fortaleses, oportunitats, debilitats i amenaces del projecte La Volta que,
en definitiva, és el punt de partida d’aquest estudi.
Debilitats
D1. No disposar d’un local
més gran per establir perfils de professionals de les
ICC més diversificats, i fer
més visible el projecte a
nivell de barri i de ciutat
D2. No tenir vincles consolidats amb la programació
cultural de la ciutat
D3. No tenir vincles consolidats amb la resta d’entitats i associacions del barri
per involucrar la comunitat
local

D4. Poca visibilitat de la
marca “La Volta” fora de la
plaça de l’Assumpció

D5. No disposar de més
presència online, ja sigui
per la venda de productes
o per aglutinar sota una
marca comuna el sector
de les IC de la zona
D6. Sense vinculació amb
altres espais d’emprenedoria de les IC de la ciutat,
com poden ser CoEspai o
Cookingirona
D7. Perfils similars en la
coordinació del projecte

Amenaces

Fortaleses

Oportunitats

A1. Esgotament del
finançament
públic

F1. Ubicació dels
locals botiga/tallers
en una zona urbanísticament
singular

O1. Augment de
l’emprenedoria dins
el sector de les indústries creatives

O2. Marca de qualitat vinculada a la
ciutat
O3. Descentrificació
F3. Proximitat al
del Barri Vell i zona
TAV i a la nova esta- centre de Girona
ció d’autobusos
com motor de projecció cultural
O4. Equipaments
culturals i socials
F4. Plaça de l’Aspròxims al locals
sumpció actualment que formen part de
ben connectada
La Volta, com són
amb el centre
el centre cívic, el
punt de lectura, teatre-cinema...
F2. Projecte amb 4
anys de recorregut

O5. Existència de
locals buits i disponibles pel lloguer

O6. Aixequem Persianes
O7. Possibilitat de
crear xarxa amb altres projectes similars
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8.

Proposta específica

Després de l’estudi prospectiu i una vegada realitzat l’anàlisi FODA, s’ha detectat que una
de les majors mancances que té el barri i el projecte La Volta en concret, són els espais
disponibles per activitats culturals. Per això, la primera de les accions que es proposa és
l’obertura de diferents espais per incloure’ls en el projecte amb l’objectiu de multiplicar els
usos, diversificar els usuaris i augmentar el públic.
8.1.

Acció 1. Obertura d’espais

L’àrea geogràfica que s’ha proposat per fer l’estudi exploratori i valorar l’obertura de nous
espais és la dels pressupostos participats i del Pla Integral de Sant Narcís, que va des del
carrer Santa Eugènia —costat nord— i queda delimitada, per una banda, per les vies del
tren i, per l’altre, pel riu Güell —costat oest i est respectivament. L’àrea proposada per l’estudi s’acaba, pel seu costat sud, en el carrer d’Alacant números 43-45 aproximadament,
tal i com hem vist en el punt 6.3 de l’estudi33.
En tot aquesta àrea s’han detectat locals buits i s’ha explorat si estaven disponibles per a
ser llogats, per fer l’exploració en alguns s’ha pogut parlar directament amb els propietaris
(marcats de color taronge en el mapa de l’apartat 6.3.1) i d’altres s’ha preguntat a veïns
si eren locals o propietats buides perquè en l’exploració semblaven abandonades però,
segons se’ns ha informat, eren vivendes particulars (marcades de color lila en el mapa de
l’apartat 6.3.1). Tanmateix, es proposen per un primer estadi del projecte un local ubicat a
la plaça de l’Assumpció i també d’altres a la banda nord-est del barri, la que està directament connectada amb el centre de la ciutat i de l’estació de TAV i autobusos34.
Aquesta acció, a més, contempla mantenir els locals que actualment ja formen part del
projecte.
8.1.1
-

Objectius generals de l’acció

Dotar el projecte de nous espais creatius
Donar suport i dinamitzar perfils professionals creatius i de les ICC de Girona i comarques
Crear una marca de qualitat més visible de les ICC projectable a àmbit nacional i en
futur, internacional
Crear un pol d’atracció per emprenedors i creatius
Atraure públic interessat a noves propostes culturals a la zona
Potenciar la sostenibilitat futur del projecte

33 L’acotació geogràfica és segons les dades de l’UMAT.
34 S’abandona, en aquest primer estadi del projecte, l’obertura de locals cap a la banda sud del barri; no obstant, si s’assoleixen els objectius d’aquest estudi, en un segon estadi, es podria ampliar cap a la banda sud del
barri que és on hi ha més locals disponibles.
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8.1.2

Proposta específica

a) Local V7 de la plaça de l’Assumpció
· Objectius de l’espai:
Establiment d’una nova botiga-galeria-taller adherida al projecte.
· Característiques:
Local de 37 m2 amb bany i ubicat a peu de carrer.
· Usuaris:
Les persones usuàries d’aquest espai haurien de ser artesans i creatius que necessitin
d’una botiga/galeria/taller per poder mostrar i vendre els seus productes, seguint les mateixa línia que la resta de locals existents del projecte La Volta (V1, V15, V22 i local V25)
· Ocupació de l’espai:
Es proposa que l’ocupació d’aquest espai segueixi les mateixes modalitats que s’han establert en la 4a fase del projecte i que es troben exposades en l’apartat 5.2. Tanmateix, es
proposen canvis en les dinàmiques d’ocupació que es troben plantejades en l’apartat 8.2.1.
· Reformes:
En aquests moments no disposem de les dades actualitzades respecte a les reformes que
s’haurien de dur a terme, únicament tenim la prospecció de l’any 2015 i que es troba recollida en l’apartat 6.3.2.
b) Primer pis de la casa V25 de la plaça de l’Assumpció
· Objectius de l’espai:
Creació d’un espai de coworking i networking per potenciar l’emprenedoria, ampliar els
perfils professionals relacionats amb el projecte i millorar la seva sostenibilitat futura del
projecte.
· Característiques:
El primer pis d’aquest número 25 consta de 3 habitacions (9 m2, 12 m2 i 24 m2 aproximadament), 2 terrasses (36 m2 i 32 m2) i lavabo.
· Usuaris:
Aquest espai és adequat per instal·lar-se l’equip gestor de La Volta en una de les habitacions/sales.
Les persones usuàries d’aquest espai serien professionals de les ICC que necessitin d’un
espai per treballar compost d’una taula, connexió a internet de banda ampla, servei de
sala de reunions, servei d’impressió i espais compartits de descans. Els perfils que es contemplen són: dissenyadors, arquitectes, desenvolupadors web, gestors culturals, professionals de l’audiovisual...
L’habitació petita seria accessible per sala de reunions i en les demés sales s’haurien d’instal·lar l’equip gestor de La Volta i també altres usuaris, es calcula que podrien estar entre
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8 i 10 usuaris depenen de la distribució de l’espai, és difícil de calcular perquè aquest espai
necessita moltes millores. En l’habitació gran es podria posar una zona de serveis comuns
per tots els usuaris dels locals de La Volta.
· Ocupació de l’espai:
L’ocupació d’aquest espai seria mitjançant el lloguer d’una taula. Els usuaris disposarien
d’una taula de 1,20 x 1 m aproximadament, llum, aigua, Internet de banda ampla i calefacció, servei d’acompanyament tècnic in situ, senyalística i campanya de promoció i difusió
sobre la iniciativa.
El procés de gestió d’aquest espai es desenvolupa en l’apartat 8.2.2.
· Reformes:
Segons les converses amb l’arquitecta que està duent a terme el projecte, les reformes
que s’han de dur a terme són:
-

Dotar el pis d’una major eficiència energètica.
Canviar els tancaments i dotar l’edifici d’aïllament tèrmic. Col·locar aïllament i nova
paret interior a les parets en contacte amb l’exterior i si pogués ser a coberta.
Sistema de calefacció (terra radiant o radiadors).
Refer la el sostre de la planta baixa (la volta que dona just a sobre de la botiga), el
terra de l’habitació de dalt fa massa panxa.
Reforçament d’algunes de les volta i també alguna esquerda que s’hauria de repassar
Reforma de la barana de la terrassa del darrera, però potser es farà juntament
amb la reforma del pati.

c) Local a Bisbe Sivilla núm. 2
· Objectius de l’espai:
Proporcionar un espai més ampli dins del projecte La Volta, amb nous usos, diversificació
d’usuaris i amb nous formats d’exhibició. A més, de proporcionar un centre cultural al barri.
Aquest local té una posició estratègica, es troba situat just al costat de l’estació de l’AVE,
per això es proposa com a espai polivalent i multiusos que estimuli la visibilitat al projecte,
atregui a nous públics i articuli els fluxos de població per connectar el centre de la ciutat
i la plaça de l’Assumpció.
Aquest espai també respon a les necessitats que es recollien en l’operació 2 del projecte
PECT: centres de creació de les arts i exhibició de les arts i, concretament, a l’acció 2: Xarxa d’espais de creació i d’exhibició de les indústries culturals i creatives.
Aquesta acció preveia la creació d’una xarxa/plataforma de cooperació entre tots els
agents en el camp de l’emprenedoria de les indústries creatives —arts visuals— gironines,
i dels espais de cocreació i coworking.
L’acció contemplava, per tal de complementar l’activitat de creació i de foment de l’emprenedoria del teixit creatiu artístic i fer-lo visible a la ciutadania, contrarestar la mancança evident d’espais d’exhibició de petit i microformat, de forma que siguin un aparador i
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programa pilot d’introducció al mercat dels projectes que tenen els creadors i indústria
associada.
Es proposava dins d’aquesta operació del PECT, i després d’observar les dinàmiques d’exposició actuals, que Girona disposa d’un circuit orientat al mitjà i gran format, vinculat a
una franja de propostes culturals, però no es té un circuit de micro i petit format.
Per això, optar per fer accessible un local on creadors i professionals de les ICC es vinculin
directament en un entorn de difusió i exhibició de petit format es veuria adequat i necessari per dinamitzar el sector i fer-lo accessible a la ciutadania.
· Característiques:
El local té 110 m2 i està situat al costat de l’Estació Jove, a la part inicial del Parc Central des
del carrer de Santa Eugènia. Disposa de lavabo, aire condicionat (fred/calor) i té l’aigua i
la llum donades d’alta. Compta amb una petita habitació que fa les funcions de magatzem
amb una paret de pladur que es pot tirar. La separació actual de les estances també es pot
modificar, ja que són separadors de fusta que es poden desmuntar.
· Usuaris:
Es proposa com a persones usuàries el col·lectiu gestor d’aquest espai, el qual disposaria
d’un lloc de reunió i treball. Aquest espai també podria ser un nou centre de d’emprenedoria de les ICC amb professionals del sector, fer formació, conferències... Aquest hauria
de poder albergar a 15 professionals aproximadament de les indústries creatives per fer
rentable el lloguer.
També, la part més exterior del local, la que és més visible des del carrer, s’hauria d’habilitar
com a espai de petit format d’exhibició d’art contemporani i del sector de les ICC.
Es podria plantejar que aquest local, la part dedicada a l’emprenedoria, fos lloc de vincle
amb els altres coworkings de la ciutat. Un lloc de traspàs de creativitat i emprenedoria per
establir relacions amb altres agents de les ICC a Girona. Tal i com queda recollit en l’estudi,
CoEspai estaria disposat l’obertura d’un nou espai en la zona si un estudi de mercat li fos
favorable, una part d’aquest local es podria dedicar a aquesta finalitat si totes les parts
hi estiguessin disposades, o fins i tot el local sencer es podria oferir per obrir un negoci
creatiu.
La part d’exhibició hauria d’estar dedicada a l’art contemporani i a les ICC, apostant per
artistes emergents de Girona i comarques, a la difusió de les beques i ajuts Kreas o art per
a nens, que són les mancances que s’han detectat en l’estudi, tot i que el col·lectiu hauria
de decidir la programació i la dedicació d’aquest espai.
· Ocupació de l’espai:
L’ocupació d’aquest espai seria mitjançant el lloguer d’una taula. Els usuaris disposarien
d’una taula de 1,20 x 1 m, llum, aigua, Internet de banda ampla i calefacció, servei d’acompanyament tècnic in situ, senyalística i campanya de promoció i difusió sobre la iniciativa.
La gestió de l’espai s’exposa en l’apartat 8.2.4
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· Reformes:
Només s’hauria de pintar i adequar pels nous usos que se li vulguin donar. No necessita
grans reformes. També s’hauria d’incloure el mobiliari i els serveis comuns per fer-ho accessible.
d) Casa a l’avinguda Sant Narcís, 59
· Objectius de l’espai:
Aquest espai respondria als mateixos objectius que el local de Bisbe Sivilla, 2.
· Característiques:
No disposem de les característiques completes perquè no ens ha estat possible accedir a
la casa. Tenim clar, que si el projecte d’espai d’exhibició d’art contemporani i espai d’emprenedoria de les ICC s’acabés duent a terme en aquest espai, disposaríem de possibilitat
d’incloure més usuaris i estaria geogràficament més pròxim al barri.
· Usuaris:
Amb les mateixes característiques que el local Bisbe Sivilla, 2
· Ocupació de l’espai:
Amb les mateixes característiques que el local Bisbe Sivilla, 2
· Reformes:
No disposem de suficientment informació per detectar-ne les reformes.
8.1.3

Cronograma

Gener a març de 2018 – contactes amb propietaris i amb possibles agents implicats.
Març a desembre de 2018 – Condicionament dels nous espais seleccionats per ser inclosos en el projecte.
Gener de 2019 – Instal·lació dels primers usuaris als nous espais.
8.1.4

Indicadors de l’acció

Any 2018
- Acabament del condicionament dels espais
Any 2019
- Usuaris dels nous espais: 30
- Activitats programades en l’espai expositiu: 10
- Projectes en comú entre tots els usuaris de La Volta i de tots els espais: 2
8.1.5

Pressupost

Les obres del primer pis del número 25 de la plaça de l’Assumpció estan gestionades per
l’arquitecta que les està duent a terme. Per això, en aquest espai ens és molt difícil poder
fer un càlcul de les despeses de rehabilitació, però si que podem fer un càlcul pressupos-
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tari de l’ús que se li vol donar aquest espai. Calculem per 45m2 un import aproximat de:
7.025,25, sense comptar les terrasses.
El local V7 tampoc disposem de les reformes estructurals exactes però per l’ús que se li
vol donar comptem que per 37m2 un import aproximat de 5.776,32€.
Local de bisbe Sivilla núm. 2, comptem que les reformes a 110 m2 serien per un import
aproximat de 17.172,83€.
En aquests imports total s’han tingut en compte aquests imports desglossats:
-

1 usuari = 200 euros (taula, calaix, cadira)
1 usuari = 370 euros (taula, calaix, cadira, estanteries i cortines)
Sala de reunions: taula, cadires, tele, pissarra, catifa - 2.000€.
Les connexions Wifi (amplificadors ubiquity i controladors, etc...) - 3.000€ (bàsic).
Cuina Office: nevera: 400€. Microones: 80-100€.. Instal·lació aixeta i pica: 600€.:
Cubells escombreries: 200€.
L’alta de subministres: llum (legalitzacions i enganxes) 1.000€. Aigua: 200-300€.
Prevenció de riscos: una empresa que faci la prevenció de riscos amb emergències
va per uns 200€ any més o menys depenent del que se li demani i l’alta activitat son
uns 800€ (es pot intentar que siguin bonificables).
8.2. Acció 2. Ocupació dels espais i gestió del projecte
8.2.1

Objectius de l’acció

Aquesta acció posa la mirada a la gestió del projecte i l’ocupació dels espais, i respon als
objectius següents:
-

Aportar diversitat i participació local
Dinamitzar la zona
Buscar la sostenibilitat dels espais i del projecte
Buscar nous públics
Oferir noves propostes en l’àmbit de les arts visuals
8.2.2

Ocupació dels espais

Pel que fa a l’ocupació dels espais i amb l’objectiu d’integrar el projecte La Volta a la realitat sociocultural del barri, seria interessant poder afegir una nova modalitat d’ocupació a
les que ja estan contemplades i exposades a l’apartat 5.2, que posés èmfasi en la implicació dels usuaris en el context local i la dinamització sociocultural del barri.
Afegim al que ja està establert doncs, com a punt diferencial a valorar, una modalitat de
rebaixa en els lloguers. El preu de lloguer per artistes i perfils professionals del sector de
les ICC seleccionats per ser nous usuaris podrien obtenir rebaixes d’un 50% del lloguer, si
dediquessin 3 hores mensuals a la realització de cursos, tallers, xerrades en benefici del
barri. Tanmateix, aquesta modalitat hauria de ser opcional, però en cap cas obligatòria.
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Les activitats susceptibles a ser valorades per una rebaixa del preu de lloguer es proposen
que siguin, segons el que n’hem extret de l’exploració:
-

Cursos (pàgines web, disseny, comunicació, emprenedoria...) fets conjuntament
amb el centre cívic o en els nous locals proposats pel projecte i oberts a tota la
ciutadania. A més, aquests tipus d’activitats podrien atraure al públic més jove al
barri, una mancança del barri que tothom coincideix de la seva existència, perquè
les noves tecnologies poden ser un reclam per la gent més jove.

-

Tallers (vidre, ceràmica, dibuix, papiroflèxia...) fets conjuntament amb el centre cívic o en els nous locals proposats pel projecte i oberts a tota la ciutadania, tallers
que actualment ja s’estan portant a terme per l’equip coordinador de La Volta.

-

Ajuda directa a les associacions del barri, per exemple:
o Ajuda tècnica al Col·lectiu de Dones de Sant Narcís per la seva web, amb la
comunicació i difusió d’activitats a les xarxes socials...
o Ajuda a l’Associació de veïns de Sant Narcís amb la proposta de cursos, amb
la web, comunicació...
o Propostes culturals fetes amb l’associació Elna, com per exemple tallers, cursos...
Ajuda directa als comerços del barri per exemple:
o Disseny flyers i material de difusió divers
o Creació de llocs web senzills
o Disseny de rètols

-

Una altra proposta per impulsar la instal·lació empresarial al barri podria contemplar la
vinculació del projecte La Volta amb el projecte Aixequem Persianes. Per exemple, si una
empresa estigués interessada a instal·lar-se al barri i muntar un negoci dedicat a l’emprenedoria de les ICC, llogant un local sencer, podria disposar de les ajudes de Aixequem
Persianes sorgides per aquesta fi, mentre estigués el projecte vigent.
8.2.3 Gestió i coordinació del projecte
Pel que fa a la selecció de l’equip de coordinació del projecte La Volta no es contempla
cap modificació al que ja hi ha establert en la 4a fase del projecte La Volta. Tanmateix, seria
interessant poder afegir a l’equip de coordinació algun dels perfils següents, per donar
resposta als diferents àmbits del projecte:
-

La gestió cultural
La comunicació
La gestió empresarial i la cerca de finançament
Les arts visuals
Especialista professional del sector de les ICC

No obstant, un possible model empresarial a valorar per dur a terme la gestió i coordinació
del projecte seria el cooperatiu de treball associat, en el qual tots els membres usuaris es
poguessin implicar en la gestió del projecte. Es podria comptar en el moment de constitució amb l’assessorament de Girona Emprèn i amb les metodologies assembleàries i
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el model cooperatiu que té Cookingirona, els quals estarien disposats a aportar els seus
coneixements al projecte.
Els usuaris amb càrrec a la cooperativa (president, tresorer...) es beneficiarien també amb
un descompte del 50% dels espais, el qual seria revocat un cop abandonat el càrrec.
Les tasques de l’equip gestor són les mateixes que ja s’han exposat en el punt 5.2 a propòsit de la 4a fase del projecte, tanmateix s’hi hauria de sumar la gestió de les hores de
treball sociocultural realitzat pels residents per optar a descomptes en els lloguers, però
s’hi hauria de treure la gestió dels lloguers dels locals, perquè es farien directament des de
l’ajuntament, ja que les noves polítiques municipals així ho estipulen. Per tant, s’hauria de
modificar les partides pressupostàries per adaptar-les a les noves necessitats.
8.2.4 Gestió i coordinació de l’espai dedicat a la difusió d’art contemporani
Pel que fa a la gestió del local de Bisbe Sivilla número 2 o la casa de l’avinguda de Sant
Narcís, número 59, es proposa un col·lectiu especialista en arts visuals per dur a terme
la programació d’aquest espai. Aquest col·lectiu funcionaria segons la mateixa dinàmica
que el col·lectiu de cinema del Truffaut. Aquest nou col·lectiu hauria de treure càrregues
de gestió a l’equip coordinador o cooperativa del projecte La Volta i aportar diversitat de
coneixement.
En un inici hauria d’estar format com a mínim per:
-

Un
Un
Un
Un

membre de la comunitat universitària vinculat a l’art
membre de les institucions públiques vinculades a l’art
membre de la coordinació i gestió del projecte La Volta
artista visual

Evidentment a la llarga el col·lectiu s’hauria d’ampliar amb nous membres interessats.
8.2.5 Cronograma
Elecció dels equips des de març a abril de 2018
Preparació de les accions anuals des de maig a desembre de 2018
8.2.6 Indicadors de l’acció
Any 2018
Elecció i consolidació de l’equip coordinador i gestor del projecte.
Elecció i consolidació dels membres del col·lectiu de l’espai polivalent d’art contemporani.
Pla d’accions del projecte i els espais.
Any 2019
Activitats realitzades per dinamitzar el barri en el marc del projecte La Volta sota el nou
model de gestió d’usuaris (cursos, tallers, accions amb associacions, amb comerços...) –
20
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Ampliació del col·lectiu de l’espai dedicat a exhibició – 2 membres.
8.3. Acció 3. Visibilitat i comunicació
8.3.1

Objectius de l’acció

Donar més visibilitat al projecte sota una marca comuna que traspassi els límits geogràfics
de la plaça de l’Assumpció i la cerca d’estratègies que l’apropin a la ciutadania.
8.3.2 Visibilitat
La visibilitat del projecte es podria vincular directament amb el projecte PECT, concretament a l’Operació 1 i a l’acció 3: creació de marca i comunicació: Girona Crea. El PECT
contempla una acció per amplificar la visibilitat del teixit d’indústries culturals i creatives,
amb una marca de qualitat que identifiqui els nodes que formen part de la economia de la
creativitat: empreses, centres, espais d’exhibició, creació, etc.
Aquesta marca ha de fer visibles les indústries del sector creatiu mitjançant un desplegament de dispositius de comunicació que han de donar a conèixer la qualitat i la producció
creativa a visitants i turistes, que ajudi a estructurar els sector i contribueixi al desenvolupament i creixement dels membres implicats.
Aquesta marca proposada pel PECT resulta totalment oportuna utilitzar-la en conjunt
amb el projecte La Volta, per fer créixer el sector i donar-li un nou impuls de visibilitat.
Una de les propostes que ens ha resultat interessant per impulsar la visibilitat del projecte
La Volta, és l’adaptació de la torre elèctrica que es troba situada a la cruïlla entre el passeig
d’Olot, avinguda Sant Narcís i la plaça Mare de Déu de Montserrat com a centre d’exhibició
al carrer.
Resultaria interessant que en aquesta torre elèctrica es dugessin a terme intervencions de
diferents professionals de les ICC de qualsevol àmbit, dissenyadors, artistes, artesans... Es
podrien instal·lar uns plafons fixes a cadascuna de les cares (tipus tanques publicitàries)
que serien susceptibles a ser intervinguts. Aquesta acció donaria visibilitat al projecte i
vincularia els professionals de les ICC amb la ciutadania.
A parer nostre, si es posen plafons i no s’intervé directament en el mur, es salvaguarda el
patrimoni però a la vegada s’obra a diferents perfils professionals, perquè un arquitecte,
un dissenyador o una empresa de programació hi poden realitzar la seva intervenció amb
finalitats “publicitàries”. Amb aquesta idea, també hi podria intervenir qualsevol artista
amb una obra, un artesà hi pot projectar una peça...
La gestió d’aquest espai-torre hauria d’anar a càrrec del col·lectiu que gestioni el centre
d’art o de l’equip gestor de La Volta. Es proposaria un artista/professional mensualment
perquè realitzés una intervenció. Les normatives de les intervencions serien redactades
pels gestors de l’espai per evitar la simple publicitat i buscar un discurs o argumentació de
les intervencions espaials.
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En un futur, aquests plafons es podrien anar posant en diferents zones de la ciutat per
realitzar-hi intervencions de professionals i creadors de les ICC. Aquesta idea s’ha vist aplicada a ciutats com Lisboa.
8.3.3 Comunicació
Per donar a conèixer el projecte i tots els professionals vinculats a aquest, ja sigui només a
través de la marca del projecte La Volta, o dins d’un paraigües més ampli, com el proposat
en el PECT, seria oportú aglutinar-los en un espai virtual per ser localitzats i posicionats de
manera conjunta a Internet, com a marca global.
Per això, seria convenient proposar una pàgina web on hi tinguin un espai de promoció
tots els professionals i creadors del projecte, però a més, un espai de venda. L’espai de
venda es duria a terme des de la pàgina web però s’hauria de recollir els productes en un
espai concret a determinar, per així evitar el magatzem, el transport... Ara bé, si la venda
online funcionés es podria plantejar fer un salt més gran i proposar el transport, el magatzem, la venda a través de transaccions bancàries... Però primer s’hauria de realitzar un
estudi de la situació per valorar si seria viable i rendible aquesta proposta.
Seria imprescindible que aquesta pàgina web fos autogestionada per tots els usuaris de La
Volta, també la botiga i les dades, per així mantenir-la sempre actualitzada.
En el cas de deixar de ser usuari de projecte, però es volgués continuar dins la marca de
“Girona Crea” plantejada pel PECT, es podria plantejar un cost simbòlic per mantenir la
presència a la web.
8.3.4 Cronograma
2018 – creació de la marca i creació de la pàgina web
8.3.5 Indicadors de l’acció
-

Creació de la marca i elaboració del pla
Nombre d’empreses, espais d’exhibició i creació integrats en la marca
Nombre d’empreses dins la pàgina web
Nombre de vendes online
8.3.6 Pressupost

-

Realització de la marca i difusió: 18.000 euros
Pàgina web/ecommerce: 15.000 euros
Pressupost per el muntatge de torre elèctrica: 2.000 euros x costat i sense estar
aixecat de terra.
Intervencions a la torre: 200 euros, cost mensual canvi de cartellera x cada costat
Pressupost per la marca i difusió després del primer any i per any: 8.000 euros
Manteniment de la web i ecommerce després del primer any i per any: 5.000 euros
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10.1. Saragossa: descripció de les actuacions
Com ja hem apuntat en l’estudi, Zaragoza Activa amb seu a La Azucarera, ofereix una
àmplia oferta d’activitats formatives, divulgatives i de networking.
Els serveis disponibles com també hem apuntat són aquests:
-

Vivero de emprendedores (17 oficines per emprenedors)
Semillero de ideas (una preincubadora d’empreses)
Zona Empleo (dirigida a aturats)
La Colaboradora (un espai d’intel·ligència col·lectiva)
Yuzz (una llançadora de projectes per joves menors de 30 anys)
InfoActiva (una assessoria per emprenedors)
Made in Zaragoza (xarxa d’economia creativa)
Serpiente Roja (espai d’internet gratuït)
ThinkZAC (un laboratori de coneixement nòmada)
BJCubit (la primera biblioteca per a joves a Espanya)
La Remolacha HackLab35

-

Infografia amb l’impacte de Zaragoza Activa en el període 2010-2015. Font: pròpia

35 http://blogzac.es/el-primer-logotipo-vivo-del-mundo
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Accions destacades:
-

Red ZAC36: és la xarxa social de la comunitat Zaragoza Activa, creada amb la intenció de multiplicar les connexions, l’aprenentatge i el treball col·laboratiu entre
empreses, professionals i usuaris. En ella s’hi troben apartats com: el meu perfil, els
meus contactes, bústia o els meus esdeveniments. A Red ZAC s’hi troba un sistema
de punts i insígnies que mesuren el grau d’implicació, interacció i d’esperit col·laboratiu dels usuaris.

-

Currículum ZAC37: es tracta d’una forma de mesurar la participació de cada persona a les activitats, tallers o esdeveniments que s’ofereixen des de Zaragoza Activa.
Aquest currículum facilita als usuaris una poderosa eina per complementar el currículum tradicional, posant en valor competències universals com l’emprenedoria,
gestió, intel·ligència emocional, comunicació, treball en equip, TIC i xarxes socials,
innovació, lideratge i transformació social i col·laborativa.

Totes les activitats que s’ofereixen a Zaragoza Activa treballen una, dues o tres competències.
Per tal de consultar el currículum i tot el llistat d’activitats realitzades (des de 2013), s’ha
d’entrar al perfil propi a la Red ZAC.
Vivero de emprendedores
Es tracta d’un espai diàfan, amb separadors que estructuren les 17 oficines que comparteixen espai. L’espai que es facilita consta d’oficines de 13m2 (144 euros/mes de lloguer)
o 17m2 (206 euros/mes), equipades amb mobiliari bàsic: taules amb caixonera i aplic de
llum, cadira i pissarra.
L’estada màxima al viver és de 24 mesos.
A més de la sessió de l’espai físic, el preu inclou:
-

Utilització de la sala de reunions
Accés a La Colaboradora i altres espais comuns de Zaragoza Activa
Serveis auxiliars (connexió a internet, wifi...)
Serveis bàsics en: assessorament empresarial, formació, promoció, finançament i
mentoring.
Acompanyament empresarial
Socis d’AJE i els seus serveis a empreses de forma gratuïta durant 1 any (mentre la
estància es mantingui). Valorat en 232 euros.

Existeix la possibilitat de contractar altres serveis com el domicili social, fiscal i comercial;
la possibilitat d’utilitzar la direcció a la papereria corporativa i web; punt d’entrega i recollida de paquets per als clients... amb un preu de 20 euros/mes.
36 https://www.zaragoza.es/zac/guide
37 http://blogzac.es/zaragoza-activa-lanza-el-curriculum-del-futuro/
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Interior del Vivero de emprendedores. Font: AVIE

Semillero de ideas
Com hem apuntat el Semillero de ideas és un servei formatiu de l’Ajuntament que té com a
objectiu la generació de 20 start ups (empreses basades en iniciativa social, cultural, innovació, desenvolupament de tecnologies, creació de llocs de feina de qualitat, contribució
decisiva a la comunitat...) durant el període que dura la determinada edició del Semillero
(se’n fa una cada any).
Els emprenedors que finalment siguin seleccionats, gaudiran de dos paquets totalment
gratuïts:
-

Matricula al curs de Semillero de Ideas. El programa es desenvolupa al llarg de quatre mesos, en els que es formarà als emprenedors a través de diferents àrees.
·
·
·
·

-

Sessions teòriques
Cocreative session
Mentoring
Premi-beca. El millor projecte serà premiat amb un programa d’assessorament,
servei d’acompanyament e incubació durant sis mesos al Vivero de Emprendedores de Zaragoza Activa.

Estància de quatre mesos a Zaragoza Activa.

La Colaboradora
Es tracta d’un espai de coworking on, depenent de les necessitats del projecte de cada
usuari, s’ofereixen dues modalitats: Comunitat i Coworking. La primera és per a persones
que estan a una fase inicial d’un projecte i volen i cerquin connectar amb una comunitat
col·laborativa, però també per a persones amb cerca activa de feina i que vulguin millorar
les seves competències i habilitats en equip. La segona modalitat, consisteix en el pagament de 20 euros/mes per l’ús de l’espai fix en el coworking i col·laborar 4 hores al mes
oferint serveis i coneixements a altres membres de la pròpia Colaboradora.
69

LA VOLTA GIRONA. EXPLORATORY STUDY

La gestió de l’espai és compartida entre l’Ajuntament i els propis usuaris. A La Colaboradora s’ofereixen serveis com: espai amb lloc fixe (taquilla pròpia, xarxa wifi, neteja...),
assessoria de model de negoci, domiciliació social, cuina (zona d’office), sala de reunions
privada, servei d’impressió, fotocopiadora i escàner...

Espai La Colaboradora. Font: pròpia

Pissarra de serveis dels usuaris. Font: pròpia

Made in ZGZ (xarxa d’economia creativa) 38
És una xarxa d’emprenedors creatius amb activitat comercial a peu de carrer que generen
un potent impacte econòmic, social i/o cultural a la ciutat. Es tracta d’agrupar projectes
amb la finalitat de multiplicar l’abast de tots ells, posicionant la ciutat (principalment el seu
casc urbà) com a territori comercial creatiu.
La xarxa Made In ZGZ treballa a partir de 4 línies, que recullen accions com la organització
de mercats al carrer, una estratègia de difusió de xarxes conjunta per a millorar la visibilitat, tallers formatius...

Logotip. Font: madeinzaragoza.es

38 Vídeo resum de Made In ZGZ (candidatura a Premis Innovació de la UE) https://www.youtube.com/watch?v=8C_RAIFaWVg
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La Remolacha HackLab
És un zona de tallers que consta de quatre estacions de treball dividides en dues àrees:
horta-artesania i maker-robòtica. Amb aquest laboratori es pretén idear l’aula del futur,
amb un entorn d’aprenentatge pràctic i col·laboratiu, orientat a la realització de projectes
i a la experimentació.
La Remolacha HackLab treballa amb un programa didàctic dirigit a grups escolars d’educació primària i secundària, on els nois i noies podran donar els seus primers passos en el
món de l’electrònica, de l’horta casolana, del maker (impressores 3D, talladores làser...) o
de la programació i la robòtica. També es treballa amb un espai ciutadà amb activitats per
adults i persones expertes i professionals.

Interior de La Remolacha HackLab. Font: pròpia

Interior de La Remolacha HackLab. Font: pròpia

Logotip viu de La Remolacha HackLab. Font: pròpia
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Serpiente Roja (Internet gratuït)
Servei públic i gratuït d’ordinadors amb connexió a internet (de 9 a 21 h). L’ús és lliure
amb un màxim d’una hora al dia. En aquest espai també s’hi realitzen formacions i classes
magistrals. 4 dels 13 ordinadors disponibles estan destinats a la cerca de feina, amb la
possibilitat d’imprimir el CV o documents relacionats.

Zona d’ordinadors gratuïta amb connexió a internet. Font: pròpia

YUZZ
Programa del Banco Santander de recolzament a l’emprenedoria dels joves a través de
la formació, l’assessorament expert i la tutoria de professionals per a que els participants
en el mateix desenvolupin i estableixin els seus projectes de negoci. El funcionament del
programa consisteix en seleccionar joves, d’entre 18 i 31 anys, amb inquietud per desenvolupar idees innovadores, per integrar-los en un ecosistema d’alt rendiment en el qual fer
créixer els seus projectes fins a convertir-los en models de negoci.
Zona de empleo
L’espai ZEmpleo és un espai físic d’informació, recursos i atenció per a la cerca de feina.
S’ofereixen serveis com l’orientació professional, un espai de cerca de feina, tallers...
Infoactiva
Servei d’informació i assessorament a l’emprenedor facilitat per ZGZ Activa (tant al centre
La Azucarera, com al centre d’economia creativa Las Armas i a La Col·laboradora). Consisteix en un assessorament personalitzat enfocat a facilitar la posada en marxa de l’activitat
a desenvolupar, especialment orientat a la elaboració del Pla d’Empresa, la cerca de finançament i l’accés a subvencions.
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BJCubit
Es tracta d’una biblioteca especialitzada per a joves (la primera a l’Estat espanyol). La
biblioteca ofereix equips per l’accés públic a internet, hemeroteca i comicteca, espai destinat a la consulta, zona d’estudi i la “torre de libros”, on es troben ordenats els llibres que
conformen la col·lecció de la biblioteca.

Prestatgeria amb jocs disponibles per al lloguer. Font: pròpia

ThinkZac Las Armas
Es tracta de la segona seu de Zaragoza Activa (ZAC). Inaugurada al 2011, ha anat evolucionant fins a convertir-se actualment en un laboratori d’innovació ciutadana i un viver de
comunitats, que treballa per generar propostes alternatives al desenvolupament social,
econòmic i urbà de la ciutat.
El ThinkZac funciona com una plataforma que connecta a la ciutadania, la administració i
les institucions públiques, el teixit associatiu, la comunitat d’investigació i acadèmica. Es
treballa, es debaten i es proposen mesures per tal d’aconseguir una ciutat millor.
Hi destaquen:
-

Grups residents: grups de treball sobre temes específics que formulen projectes pel
desenvolupament comunitari. Exemples:
·

Grup que impulsa el plànol de la ciutat en versió online i paper, i que geolocalitza
espais on s’ofereixen iniciatives ciutadanes

·

Grup que treballa amb tecnologia aplicada per l’apropiació ciutadana de les
tecnologies.
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-

Laboratoris: trobades exprés de pensament disruptius (entre investigadors, acadèmics, empreses, institucions públiques, ciutadans, usuaris...) per a generar futurs
possibles. Fins a l’actualitat, s’han realitzat 3 trobades39.

-

Microseminaris: unitats formatives que treballen en dues línies: microseminaris per
a l’emprenedoria i per a la ciutadania.

-

Compartidos: Cessió d’espais a entitats, organitzacions o serveis municipals externs.

-

Infoactiva: Servei d’informació i assessorament.

39 https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/laboratorio.htm
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