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1. Marc de l’ ESTUDI 

The Spur és un projecte per a la creació d'una xarxa de cooperació europea formada per 

set organitzacions que treballen a escala local i internacional com a operadors culturals, 

centrant-se sobretot en l'àmbit de l’art contemporani i les arts visuals. El projecte té dos 

objectius clau: 

a) Desenvolupar projectes innovadors per a la creació d’espais professionals i per a la 

mobilitat transnacional dels creadors ―en particular dels artistes visuals―, que 

permetin al sector avançar cap a l'economia de la creativitat i facilitar l'exploració de 

nous models de negoci i de treball.  

b) Realitzar processos de cogestió transnacional entre diferents organitzacions amb la 

intenció de fomentar la col·laboració i la transferència de coneixement, amb l’objectiu 

de generar un banc europeu de recursos de gestió exportable i reutilitzable que ajudi a 

solidificar les oportunitats professionals del sector.  

 Per assolir aquests objectius The Spur treballa per mitjà de cinc accions: 

1. Prospecció: Creació d'espais per a artistes com a pretext per a la creació 

d’oportunitats professionals i per a l'assoliment de la regeneració social urbana per mitjà 

de les activitats vinculades a la creativitat. Aquesta acció també proposa l’exploració de 

noves maneres d'inserció i foment de la relació entre la creació artística i el seu context 

urbà i socioeconòmic. 

2. Innovació: Activació d'un programa de residències creatives orientades a la recerca i 

al desenvolupament de perfils professionals a través de la seva inserció en el context 

social i en l'economia real (indústria, districte); amb la tutoria, l'assessorament i la 

internacionalització facilitades per la xarxa de socis participants al projecte.  

3. Coneixement: Realització de seminaris per difondre les experiències del projecte i per 

a sistematitzar els coneixements en forma de protocols i fer-los transferibles (banc de 

recursos).  

4. Comunicació: Creació d'un blog, desenvolupament d’accions 2.0, elaboració d'un 

catàleg dinàmic i digital i d'una publicació final ―dirigida als professionals de les 

indústries creatives i de les arts visuals de tot el món. Gràcies al seu abast com a recurs 
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en línia, impulsarà el projecte durant el seu termini d'execució i també després de la 

seva finalització. 

5. Organització: Creació d'un equip de treball transnacional que, basant-se en els 

coneixements compartits i les bones pràctiques, dirigeixi el projecte i generi un conjunt 

d'eines de gestió transnacionals vàlides per al conjunt d’Europa (banc de recursos). A 

més a més, aquest equip ha de proporcionar un fonament sòlid per a iniciatives de 

cooperació estables en tot tipus de projectes entre dos o més socis (exposicions, 

intercanvis, coproduccions, etc.) més enllà del mateix projecte. 
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2. Introducció  

Prenent com a guia els objectius i les accions anteriorment esmentades, les quals 

defineixen el projecte The Spur, a continuació es presenta l’estudi prospectiu i els 

suggeriments de futur entorn a la conversió de la nau principal del sector sud de Can 

Ribes, antiga fàbrica tèxtil situada al barri de la Soledat, a Palma (Mallorca), en un espai 

de creació artística.  

Uns dels trets que caracteritzen aquest projecte és la utilització de l'art com una eina 

potent, regeneradora a nivell social i cultural, en un àrea concreta. De manera 

complementària, aquest tipus d’acció a Can Ribes, que és pionera a Mallorca, permetrà 

encetar una nova etapa dins del camp de l’art i establir les bases per oferir una 

alternativa sòlida en l’àmbit de la creació artística. D’aquesta manera es generaran 

noves oportunitats per als artistes emergents, els quals  podran introduir-se i donar-se a 

conèixer dins de l’esfera cultural mallorquina, balear, i nacional.   
 
Finalment, en el cas de Palma, la intervenció a Can Ribes té molta rellevància dins de 

l’àmbit de la conservació del patrimoni. Per una banda, perquè contribuirà a posar en 

valor un dels pocs exemples de patrimoni industrial que resten a l'illa. A més a més, el 

fet que estigui en un indret urbà permetrà que l'estratègia suggerida per mitjà d’aquest 

ESTUDI tingui un doble benefici: 

 

1) La conservació i socialització d'aquest patrimoni, com a element que forma part de la 

identitat històrica del barri. 

2) La transformació d'aquest espai amb una finalitat regeneradora i dinamitzadora de 

l'entorn.  

Per l’altra banda, permetrà que aquesta factoria, la qual va ser pionera dins de la 

indústria mallorquina de la primera meitat del segle passat, no passi desapercebuda i 

continuï escrivint la seva història, ara com a espai de creació artística de referència.   

3. Context socio-econòmic   

Abans d’iniciar qualsevol tipus d’intervenció en un indret determinat és convenient 

conèixer quines són les característiques de tots els àmbits i agents que hi estan 

implicats. Alhora, si tenim present la importància del vessant social d’aquest projecte, 
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aquest fet esdevé essencial. Per tant, en aquest apartat es presenta una aproximació a 

l’àmbit social i econòmic del barri de la Soledat sud, així com també l’exposició del 

treball de camp realitzat, amb l’objectiu de promoure un primer vincle entre les 

associacions i entitats de la zona i la proposta que es pretén dur a terme a l’oblidada 

factoria de Can Ribes.  

3.1. La Soledat sud i la seva gent  

Seguint les dades que ens ofereix la darrera actualització del padró municipal (gener 

2016), hem pogut extreure la següent informació en relació a les característiques dels 

habitants de la Soledat sud:1  

- Hi ha 2.403 persones empadronades, que procedeixen de: l’Estat espanyol (1.706), 

països de la Unió Europea (137), països extracomunitaris (560), Amèrica Llatina (344), 

Àsia (42) i Àfrica (146). Aquestes xifres ens permeten saber que el barri rep una taxa 

d’immigració superior al 50% de la seva població total.   

- La franja d’edat predominant és entre 30  i 64 anys (més d’un 50% de la població).  

- L’estat social dels seus habitants és mitjà-baix. Des de l’eclosió industrial a la segona 

meitat del segle XIX, la Soledat ha estat un barri de gent humil i treballadora.   

- En matèria educativa, la població en edat de treballar (entre 16 i 65 anys) té una 

formació insuficient. La majoria dels habitants de la barriada tenen el Graduat Escolar o 

una titulació equivalent.   

En darrer terme, i en relació amb les dades referents a l’educació, podem entreveure que 

el barri té un nivell cultural escàs. No obstant, és important remarcar la tasca que duen a 

terme els centres educatius i les diferents associacions de la Soledat, ja que algunes 

d’aquestes dirigeixen gran part de les activitats que programen a les generacions més 

joves. Dins d’aquest punt també hi podem incloure l’àmbit artístic: s’ha observat que en 

diversos punts abandonats del barri, així com també en tota la part esquerra de la nau de 

Can Ribes, hi ha manifestacions d’art urbà.     

 

                                                            
1 DD.AA.; Diagnòstic Inicial. Nou Llevant, Palma, CaixaProinfància, 2017, p.7-20 
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3.2. Desglossant la Soledat sud  

A continuació es presenta el mapeig de les infraestructures i dels serveis amb què 

compta la Soledat. Tot i això, encara que la nostra àrea d’actuació és la zona sud del 

barri, en aquest apartat també s’hi ha inclòs informació relativa a la part nord i al 

Polígon de Llevant, ja que aquestes dues àrees, apart de ser zones confrontants, 

comparteixen algunes infraestructures i serveis amb el sector sud de La Soledat.   

 

Font: Maria Mesquida Artigues (prèvia consulta dels Mapes de Google) 
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Totes les infraestructures i els serveis que es recullen anteriorment es situen als carrers 

limítrofs de les barriades, que alhora estan comunicats amb les principals vies de la 

ciutat (C/ Manacor, C/ Reis Catòlics, C/ Indalecio Prieto i C/ Manuel Azaña). No 

obstant, l’activitat econòmica del barri de la Soledat és baixa, ja que degut a l’escassetat 

de serveis bàsics els habitants tenen la necessitat d’acudir als barris circumdants (la 

Soledat nord i Polígon de Llevant), o a les grans superfícies comercials. També hem de 

tenir present que, degut a la delicada conjuntura del barri, l’afluència de visitants és 

pràcticament nul·la, fet que impedeix la dinamització econòmica.    

3.3. Treball de camp  

Amb la intenció de poder adaptar la proposta d’intervenció de Can Ribes a les 

necessitats del barri, el treball de camp es va fer a partir de dues vies. En primer lloc, 

mitjançant visites presencials al sector sud de la Soledat, amb l’objectiu de conèixer in 

situ quin és el dia a dia d’aquesta zona. En segon lloc, a través d’una sèrie d’entrevistes 

amb diverses entitats del districte de Llevant que, entre d’altres, comprèn les àrees de la 

Soledat sud, la Soledat nord i Polígon de Llevant.  

Pel que fa al procediment de treball, la primera passa portada a terme va ser la consulta 

del “Dossier d’Entitats i Serveis de la Soledat”, que recull les dades de contacte 

d’aquelles institucions i associacions que formen l’anomenada Taula d’Entitats. 

Seguidament, es van elegir aquelles entitats que per la tasca que desenvolupen estan 

més en contacte amb la realitat social del barri (associacions sense ànim de lucre, 

centres educatius, fundacions privades i institucions municipals). Després, es va 

concertar, per telèfon i/o per correu electrònic, una cita a les respectives seus de les 

entitats de la zona, per parlar detingudament sobre aquest projecte. Finalment, es va 

realitzar l’entrevista recollint la informació amb un formulari, el qual consta dels 

següents punts: “Quins són els punts forts del barri?”, “Quins són els punts febles del 

barri?”, i “Què t’agradaria que passés a Can Ribes? Propostes de millora enfocades a la 

intervenció”. Respecte a les qüestions que es tractaven, es va decidir que tindrien un 

caràcter obert, fet que ha permès obtenir informació molt diversa, ja que els entrevistats 

no se sentien condicionats a l’hora de donar les seves respostes.  

En total s’han sol·licitat entrevistes a les següents entitats: AAVV i Gent Gran la 

Soledat, Centre Can Ribes, CC St. Vicenç de Paül, Dasyc, Foraporta, CMSS Llevant 
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Sud, Policia Local, Col·legi Balmes, Dinamo, IES Aurora Picornell, Grec, IES Francesc 

de Borja Moll, S.S. Can Ribes, IES Antoni Maura, Centre Fundació Rafa Nadal i CEIP 

la Soledat. Del total de setze sol·licituds s’han realitzat onze entrevistes. Quant a les 

cinc restants, no s’ha obtingut cap resposta a la nostra sol·licitud. Les entrevistes van 

tenir lloc entre els mesos de març i juny del 2017, i tingueren una durada d’entre trenta 

minuts i una hora.     

Per últim, cal esmentar que també s’han mantingut una sèrie de reunions al marge de la 

Taula d’Entitats. Primer, amb els assessors de barri de l’Ajuntament de Palma, Miquel 

Àngel Contreras (assessor de Districte Centre, Platja de Palma i Pla de Sant Jordi) i 

Daniel Oliveira (assessor de Districte Llevant), que ens van aportar informació sobre 

quina és la situació actual de la zona que ens ocupa en aquest ESTUDI. Segon, amb Joan 

Cortès i Gal·la Miserachs, de l’Associació Cultural FANG, impulsors del projecte La 

Volta al barri de Sant Narcís de Girona. Des de FANG van explicar com va sorgir La 

Volta i quins foren els procediments que varen seguir perquè esdevingués realitat. 

Tecer, amb Maria del Mar Gaita, directora del Museu Krekovík de Palma, per tal 

d’intentar trobar alguns punts de connexió entre aquesta institució i Can Ribas, degut a 

la seva proximitat geogràfica. Quart, amb tècnics i regidors de l’Ajuntament de Palma 

de les diferents àrees implicades en el projecte (cultura, urbanisme, serveis socials...), 

amb la intenció de donar-los a conèixer en quin punt es troba l’estudi prospectiu. També 

es van plantejar alguns dubtes que tenia l’equip que realitza el projecte en relació a 

qüestions derivades de la gestió de l’espai.  

3.3.1. Presentació de dades  

A continuació es presenten tres gràfics que recullen les respostes més recurrents de les 

entitats entrevistades.  

Font: Maria Mesquida Artigues  
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Es pot observar que les propostes esmentades anteriorment estan molt lligades a la idea 

de Casal de Barri. Per tant, és una evidència que aquest model de gestió dins de l’àmbit 

artístic no és un fet comú a l’illa i que, de vegades, copsar l’essència del projecte ha 

esdevingut complicat. No obstant això, quan se’ls va explicar quin era el propòsit vers 

Can Ribes, una de les qüestions que més els va cridar l’atenció, sobretot als centres 

educatius amb batxillerat artístic i a la Llar de la Tercera Edat, va ser la possibilitat 

d’anar a visitar l’artista per veure tot el procés de treball.  

4. L’espai 

Abans de tractar la proposta per a la recuperació i posada en valor de Can Ribes és 

necessari entendre com aquest edifici ha arribat al punt on es troba i els factors externs 

que influeixen en el seu estat actual. Per tant, l'anàlisi de l'espai que a continuació 

s'exposa resumirà breument la història de la fàbrica de Can Ribes, des dels seus inicis al 

centre de Palma fins al seu declivi a mitjan segle passat, així com també la història del 

barri on s’ubica. De manera complementària, es tractaran les problemàtiques associades 

a la Soledat, ja que suposen un dels principals reptes d'aquest projecte.  
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4.1. La factoria i el seu context  

4.1.1. Can Ribes 

Orígens i expansió (1830-1870) 

Gabriel Ribes fou el fundador de Can Ribes durant la dècada de 1830. Era un teixidor 

que tenia el seu taller al barri  de la Gerreria. Tot i això, va ser Vicenç Juan Rosselló, un 

emprenedor procedent de l'àmbit rural, el gran promotor d'aquesta fàbrica tèxtil. Vicenç 

Juan es casà amb Catalina Ribes, única filla de Gabriel Ribes, de manera que va heretar 

la fàbrica i la va fer canviar fins a convertir-la en un referent en el sector tèxtil.2 

Durant la dècada de 1830, Vicenç Juan amplià la seva seu amb l’adquisició d’edificis 

veïns i, al 1851, tota l’illeta ja era part de la fàbrica de Can Ribes. Juan arribà a ser el 

principal fabricant de tèxtils de tot Mallorca, i va expandir el negoci fins a tenir set 

sucursals, sempre dins de l’illa. Els seus teixits es venien tant a Espanya com a França, 

Alemanya i el Nord d’Àfrica, de manera que competia amb els millors telers de l’Estat. 

A la factoria s’hi realitzava tot el procés de transformació, des de la neteja de la llana 

fins al producte acabat de les mantes, per això necessitava una gran varietat d'espais i 

tipologies constructives diferents.3 

Entre el 1862 i el 1872 Vicenç Juan Rosselló va ampliar el negoci establint cinc centres 

productius de dimensions mitjanes, tots ells dedicats també a la fabricació de teixits de 

cotó i ubicats a les rodalies de Palma. L’expansió del consorci va arribar al seu punt 

àlgid amb l’establiment, el 1873, d’una factoria de nova planta de grans dimensions al 

barri de la Soledat. Aquesta nova fàbrica, com s’explicarà a continuació, es va 

especialitzar en la fabricació mecanitzada i a gran escala de mantes de llana.  

Vicenç Juan Rosselló es convertí, a finals de la dècada del 1870, en el fabricant tèxtil 

més important de Mallorca, propietari, tal com s’ha avançat anteriorment, de set 

fàbriques (tres d'elles mecanitzades). En la seva totalitat, ocupava a més de 700 

treballadors i anualment produïa 40.000 mantes de llana, aproximadament, amb una 

facturació mitjana anual propera als cinc milions de reals. 

                                                            
2 ROCA, Joan; La indústria a Mallorca (segles XIX-XX), Palma, Documenta Balear, 2006, p.34 
3 ROCA CLADERA, J. ; “La recuperación de la Fábrica de Can Ribes en el barrio de la Soldad en Palma 
de Mallorca” a Papeles del partal, nº5, 2012, p.16 
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L’esplendor de la factoria (1873-1960) 

A Palma, al llarg de tot el segle XIX, s’hi produeix una important densificació intramurs, 

deguda al notable creixement demogràfic. L’espai de la fàbrica de Can Ribes, situada al 

barri de sa Gerreria, s'havia anat quedant obsoleta d’acord amb els nous objectius que 

l’empresa s’havia marcat. Per una banda, no es podien augmentar les dependències del 

taller, i això impedia poder adquirir nova maquinària. Per l’altra banda, l'empresa havia 

anat augmentat les vendes i va decidir ampliar l'oferta amb nous productes. A més a 

més, la fàbrica de sa Gerreria va patir un incendi, el qual va ser el detonant que va 

motivar fermament a la propietat a traslladar aquest centre productor fora de les 

murades i construir-ne un de nou al nucli de la Soledat.4  

Aquest pas de sa Gerreria a la Soledat no és un fet casual ni aïllat. Es van donar 

diferents factors que feren de la Soledat un barri industrial, ja que a part de Can Ribas 

s'hi aixecaren també altres fàbriques. En primer lloc, la ciutat estava emmurallada i 

s’havia de guardar una zona de respecte al seu voltant en la qual no s'hi podia edificar, 

uns 1250 m, i la Soledat era un barri extramurs. En segon lloc, el 1856 s'aprovà una 

Reial Ordre que prohibia la instal·lació de màquines de vapor de gran potència al casc 

urbà i en una àrea inferior als 400 m al seu voltant.5  

A la Soledat Can Ribes va arribar a ocupar una parcel·la de 14.000 m2, i comptava amb 

unes dependències de més de 10.000 m2. Primerament, es va construir el sector nord, 

entre els anys 1870 i 1875. En canvi, el sector sud es va aixecar a partir del 1880. 

Aquest procés d'ampliació tan gran i en un període relativament curt de temps, explica 

perquè Can Ribes s'havia convertit en una vertadera factoria, que, tal com s’ha descrit 

anteriorment, realitzava tot el procés complet de producció tèxtil.6 La fàbrica visqué un 

auge quasi constant i va arribar a aglutinar el treball de més de 400 obrers, la majoria 

dels quals vivien en el mateix barri, convertint-se en un dels espais industrials més 

importants de Palma i, també, de Mallorca. Tot i això, malgrat la fortuna experimentada 

en el passat, Can Ribes va viure un període de crisi durant els anys cinquanta que va 

                                                            
4GONZÁLEZ PÉREZ, J.M.; “La pérdida de la memoria y la degradación urbana. Morfología y 
patrimonio de un antiguo barrio industrial: La Soledat. (Palma de Mallorca)” a DD.AA.; Turismo y 
transformaciones urbanas en el siglo XXI, Almería, Universidad de Almería, 2002, p.545 
5Roca Cladera (2012), p.121 
6Roca Cladera (2012), p.125 
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afectar-li de manera severa.7 Contribuïren a aquesta situació la reconversió turística que 

patia l'illa, l'aparició de nous models comercials, la deslocalització de la indústria i les 

crisis constants del sector.  

Llums i ombres (1960-2017) 

Tot just començada la dècada de 1960, i després de més de cent anys d’activitat, Can 

Ribes es va veure obligada a posar punt i final a la seva trajectòria com a una de les 

indústries tèxtils més importants de Mallorca. A partir d’aquest moment el conjunt de 

fàbriques i el barri de la Soledat es van trobar immersos en un procés de degradació que, 

a grans trets, segueix vigent fins a dia d’avui. Per tant, podem dir que amb el declivi 

industrial també va arribar el declivi del barri.  

Després d’un període de temps notablement extens en l’oblit, dins dels primers anys del 

segle XXI es van començar a dur a terme una sèrie d’intervencions al barri, on, en alguna 

d’elles, el conjunt de Can Ribes s’hi va veure implicat.  Per començar, podem esmentar 

la intervenció realitzada el 2002 en relació a la modificació del Pla General d’Ordenació 

Urbana a la façana marítima del sector de Llevant i del Pla Especial de Reforma Interior 

de la Soledat i del Polígon de Llevant.8 Una qüestió que generà controvèrsia dins 

d’aquest P.E.R.I. de la Soledat i del Polígon de Llevant va ser l’obertura del carrer 

Brotad com a vial de 20 m, el qual afectava la integritat del conjunt de Can Ribes.  

Una vegada finalitzada la redacció del P.E.R.I es van convocar dos concursos 

arquitectònics, un destinat a intervenir al sector nord i l’altre al sector sud. Pel que fa al 

sector nord de Can Ribes, s’hi va construir un Centre de Dia i uns habitatges tutelats per 

a persones majors, que estan en funcionament des del 2006. En relació al sector sud, la 

intervenció anava estrictament relacionada amb l’obertura del carrer Brotad com a vial 

de 20 m, i amb la intenció de construir blocs d’habitatges. Inicialment el P.E.R.I. només 

contemplava la preservació de la nau central (N1) i, el 2005, es convocà un concurs per 

portar a terme aquesta intervenció. El projecte guanyador va ser el de Jaume Ferrer, que 

                                                            
7 González (2002), p.546 
8 Roca Cladera (2012), p.123 
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comportava l’enderrocament de les naus laterals (N3 i N4) i del pavelló de màquines 

(P1) per procedir a obrir el carrer Brotad, tal com ja constava en el Pla Calvet de 1901.9  

El 2009 la Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Palma, amb la intenció de 

preservar la unitat formal del conjunt, va assumir l’execució dels blocs d’habitatges i de 

l’obertura del carrer. Davant aquesta situació, es va plantejar ampliar el grau de 

conservació del conjunt fabril que en el seu moment havia atorgat el P.E.R.I. Per tant, el 

mateix Jaume Ferrer, juntament amb Antoni Vilanova, van rebre l’encàrrec de posar en 

valor el sector sud de Can Ribes i de trobar una solució que permetés conjugar el 

patrimoni i les necessitats urbanístiques. El seu projecte consistia en conservar 

íntegrament la nau central (N1), el pavelló de les màquines (P1) i, de manera parcial les 

naus laterals (N3 i N4), eliminant d’aquestes últimes la part que afectava a la obertura 

del carrer. No obstant això, aquest projecte va quedar a mig fer, ja que els habitatges no 

es van arribar a construir.10  

Un any més tard, el 2010, la nau central de Can Ribes sud tenia un nou projecte al seu 

voltant, convertir-la en un centre d'interpretació del que va ser la indústria tèxtil a l'illa 

de Mallorca, però finalment no es va desenvolupar.11 A partir d'aquest moment, el 

sector sud del conjunt de fàbriques tornà a caure en l'oblit fins el 2015, quan el 

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca organitzà, dins el 

marc de les Jornades Europees de Patrimoni, una sèrie de visites guiades a la nau central 

(N1), les quals van tenir molt bona acollida.12  

La nova etapa de Can Ribes sud va començar recentment, el 2017, quan l’Ajuntament 

de Palma expressà el seu desig de rehabilitar-lo designant-hi una partida econòmica. La 

via per a materialitzar aquesta iniciativa ha estat el projecte d'àmbit europeu The Spur, 

que consisteix en convertir espais abandonats i amb risc de desaparició en centres de 

creació artística. Amb aquest projecte, que s’ajusta perfectament a la voluntat de 

                                                            
9Roca Cladera (2012), p.128 
10Roca Cladera (2012), p.129-132 
11Última Hora, 30 de desembre de 2010, MATEOS, A., “Can Ribes vuelve a dar vida y esplendor a la 
barriada de la Soledat”. Enllaç: http://ultimahora.es/noticias/local/2010/12/30/29021/can-ribas-vuelve-a-
dar-vida-y-esplendor-a-la-barriada-de-la-soledat.html [consulta: 30/04/2017] 
12“Patrimoni repeteix visita a la fàbrica de Can Ribes del barri de la Soledat davant la gran demanda 
d’assistents”, 2015. Enllaç: 
http://www.conselldemallorca.net/raixa.php?id_section=302&action=news&id_article=22306&id_parent
=11612id_section=7944 [consulta: 16/04/2017] 

http://ultimahora.es/noticias/local/2010/12/30/29021/can-ribas-vuelve-a-dar-vida-y-esplendor-a-la-barriada-de-la-soledat.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2010/12/30/29021/can-ribas-vuelve-a-dar-vida-y-esplendor-a-la-barriada-de-la-soledat.html
http://www.conselldemallorca.net/raixa.php?id_section=302&action=news&id_article=22306&id_parent=11612id_section=7944
http://www.conselldemallorca.net/raixa.php?id_section=302&action=news&id_article=22306&id_parent=11612id_section=7944


 

 

 
18 

l’Ajuntament de Palma d’intervenir a Can Ribes, es pretén que aquest conjunt es 

converteixi en un espai polivalent que permeti la creació artística en el sentit més ampli 

del concepte, revitalitzant també el seu entorn.  

En darrer terme, Can Ribes forma part del patrimoni immoble de l’Ajuntament de 

Palma. No obstant això, tot i la seva singularitat, el conjunt no és BIC; però està inclòs 

en el Catàleg d’edificis protegits de l’Ajuntament de Palma. Es tracta, doncs, d’un BC.   

  4.1.2. La Soledat 

Ubicació  

El barri de la Soledat sud s’ubica dins del Districte de Llevant, a l’est de la ciutat de 

Palma. Els seus límits estan definits per la carretera de Manacor al nord, els carrers de 

Ca Na Tavernera, Barranquilla i d’Amer pel sud, el carrer del Rei Martí per l’est i el 

carrer Rector Petro per l’oest. El barri ocupa una superfície de 10.8 hectàrees i segons el 

padró municipal de 2016 compta amb 2403 habitants.13 A continuació es presenta el 

plànol de Palma, on s’hi destaca la superfície d’aquesta zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: https://www.arquitectes.cat/iframes/paisatge/fotos_proj/7a_BIENNAL/P7266/P7266F2.jpg 
[Consulta: 17/05/2017] 

 

                                                            
13DD.AA. (2017), p.11 
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Història del barri 

El barri es va crear gràcies a l’Orde dels Mínims que, el 1582, va cercar un lloc segur on 

establir-se; les terres situades a la bifurcació de les carreteres de Manacor i Sineu. Una 

vegada instal·lats, van crear un espai conventual i van dedicar l’església a la Mare de 

Déu de la Soledat.14 La zona era pantanosa, fet que generava unes condicions de vida 

insalubres, provocant que el 1682 s’abandonés de manera definitiva fins al segle XIX, 

quan s’urbanitzà tot el barri i va adquirir el topònim de la Soledat.  

A principis del segle XIX l’activitat tèxtil era el sector industrial més rellevant a 

Mallorca, el qual va permetre l’assentament de la classe obrera, que treballava a les 

fàbriques tèxtils impulsades per la burgesia. Aquestes fàbriques es van anar traslladant a 

diferents zones de la perifèria, com Santa Catalina o la Soledat,15 degut a l’augment de 

la població de la ciutat i a l’ambient insalubre generat dins de les murades. 

L’especialització derivà en una gran activitat exportadora de mantes de llana, suposant 

un 20% de tots els productes exportats a l’exterior a finals del XIX.16  

L’any 1891 es va aprovar una nova parcel·lació del barri i, amb la demolició de les 

murades l’any 1902, l’edificació de l’espai entre Palma i La Soledat va continuar, 

quedant el barri unit a la ciutat. Al llarg del segle XX el barri va evolucionar en paral·lel 

a la resta de la ciutat però amb un caràcter i fisonomia propis degut al seu aïllament 

històric. Això determina l’existència d’una arquitectura d’interès històric industrial, no 

posada en valor fins a les darreres dècades del segle passat.  

Durant la primera meitat del segle XX la Soledat va conèixer el seu major esplendor. 

Des de finals del segle XIX i, motivades per Can Ribes, diverses fàbriques es varen 

establir a la Soledat afavorint el seu creixement, encara que no van evitar el declivi que 

el barri patí.17 El creixement poblacional va comportar la parcel·lació dels terrenys 

circumdants al nord i al sud de la carretera de Manacor, dividint el barri tan social com 

geogràficament. Ambdós sectors es caracteritzaven per ser zones de treballadors amb 

pocs recursos.  

                                                            
14 VIDAL OLLERS, Juan; La Soledad. I centenario del templo parroquial, Palma, Imprenta Covas, 
1985, p.25 
15 Roca Cladera (2012), p.13 
16 Roca (2006), p.19 
17 Vidal (1985), p.91-94 
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Durant la segona meitat del segle XX es succeïren una sèrie de fets que derivaren en el 

tancament de moltes de les fàbriques de la Soledat, iniciant-se així la decadència 

econòmica i industrial del barri. La terciarització de l’economia balear a partir dels anys 

50 va suposar l’abandonament de l’interès per la indústria i el pas d’una economia 

agrícola i industrial cap a una exclusivament de serveis. D’altra banda, l’obertura 

d’Espanya cap al mercat exterior i els avanços en transport varen fer palesa l’antiguitat 

dels mitjans de producció de moltes fàbriques. També, l’obertura dels polígons 

industrials com el de Son Castelló van focalitzar l’activitat industrial quasi en exclusiva. 

Finalment, el tancament d’aquestes fàbriques va tenir, a més dels evidents perjudicis en 

l’economia del barri, un altre efecte negatiu, ja que alguns dels antics terrenys 

industrials varen ser edificats, augmentant la densitat poblacional del barri sense 

millorar o ampliar les infraestructures fins aleshores existents.  

Problemàtiques associades al barri 

• Nivell urbanístic 

Actualment existeixen, a nivell urbanístic, diversos indicadors de vulnerabilitat a la 

Soledat. D’una banda, molts habitatges presenten un estat de conservació general 

precari afavorit per la seva antiguitat, l’abandonament, la falta de manteniment i l’ús de 

materials de poca qualitat en la seva construcció. D’altra banda, cal destacar una mitjana 

superior a l’estatal i autonòmica en l’absència d’infraestructures bàsiques en els 

habitatges, com ara banys. També, els carrers són estrets i les voravies, que ja de per són 

més petites que les habituals, són envaïdes pels automòbils davant la manca 

d’aparcament. Les infraestructures existents són insuficients i mal mantingudes, i 

existeix una falta quasi total d’equipaments, zones verdes i negocis particulars, que 

provoquen que la població hagi de desplaçar-se a barris propers per tal de satisfer les 

seves necessitats.   

• Nivell social 

A nivell social, trobem una percepció generalment negativa del barri per part dels seus 

propis veïns. Un 60% dels enquestats a Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables18 

                                                            
18DD.AA.; Població per barris de Palma. Padró municipal de l’Ajuntament de Palma a 1-1-2011, Palma, 
Observatori Municipal de la Igualtat, 2011, p.37 
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considera que a l’entorn proper a la seva residència existeixen problemes greus de 

delinqüència, xifra que gairebé triplica la mitjana estatal i autonòmica (22% i 21%, 

respectivament), i que posa en evidència quin és el problema més greu percebut pels 

veïns. De la mateixa manera, les mitjanes estadístiques apreciades pels veïns en excés 

de renou, contaminació, manca de comunicacions i de zones verdes també són superiors 

als valors estatals i autonòmics, encara que la diferència no és tan marcada.  

En consonància amb l’opinió dels veïns, la visió de la Soledat és molt negativa en la 

resta de ciutadans degut a l’existència de problemàtiques socials com la venda i consum 

de drogues, la inseguretat i la marginalitat. De la mateixa manera, la presència de la 

Soledat als mitjans de comunicació és sempre en clau negativa, fet que projecta una 

imatge només centrada en els aspectes més febles del barri: drogues i criminalitat. A tot 

això, si li sumem la deficient política de posada en valor del barri, tenim com a resultat 

que la Soledat sud sigui considerada una zona a evitar i que en poques ocasions sigui 

transitada per gent aliena a la pròpia barriada.  

4.2. Usabilitat bàsica  

Pel que respecta a la usabilitat bàsica, i tenint present la naturalesa del projecte, la 

creació d’un espai on hi tingui cabuda qualsevol manifestació artística, el més adient és 

contractar una llicència d’espai polivalent. Tot i això, la decisió final la tindrà l’equip 

gestor.  

5. Stakeholders 

Amb la creació d’aquest projecte es contempla, de manera paral·lela, la utilització de 

l’espai per convidar artistes i grups de dinamització que no estarien implicats 

directament en el disseny i/o en la gestió del projecte. No obstant això, sí que poden 

estar-hi involucrats en moments determinats, és a dir, amb projectes concrets d’una 

duració definida una vegada que el centre estigui en funcionament. Es tractaria de rebre 

propostes de diversos grups per poder implicar-hi la comunitat local, amb iniciatives 

que contribueixin a suscitar l’interès dels habitants i a obrir les portes als possibles 

usuaris. Per tant, s’espera que la mateixa comunitat sigui partícip de la posada en marxa 

del centre i del seu funcionament, tenint en compte en quina direcció s’enfoca el 

projecte.  
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Igualment, per al desenvolupament econòmic de les diferents activitats que es puguin 

realitzar es plantejarà la col·laboració amb inversors i sponsors, com podrien ser l’Obra 

Social la Caixa o Caixa Colonya, entre d’altres. Aquests, seran un suport econòmic que 

permetrà la varietat en relació als possibles usos de l’espai. A canvi d’aquestes ajudes 

els inversors podran col·locar publicitat a l’edifici o podran fer ús de l’espai de manera 

gratuïta en moments determinats. De la mateixa manera que estaran presents les entitats 

privades, el govern local ha de ser un dels principals implicats que promogui la difusió i 

el correcte funcionament del centre, tant amb un suport econòmic com amb ajuda per a 

la divulgació de Can Ribes, a diferents escales, insular, nacional i, també, internacional.  

Finalment, no podem deixar de banda que també els agents locals, com ara les 

institucions i associacions de la zona, escoles, comerços, biblioteques i, en general, tota 

la ciutadania, s’han d’implicar en un projecte pensat tant per l’àmbit local, com d’ús 

general per a qualsevol tipus d’usuari. D’aquesta manera, es tractaria que els centres del 

barri on s’estudia Formació Professional relacionada amb algun aspecte present en el 

projecte, o que directament tinguin formació relacionada amb l’àmbit creatiu, puguin 

utilitzar el centre com a focus de projecció on poder desenvolupar i mostrar allò après. 

Concretament, molt a prop de Can Ribes, hi ha un institut amb una àmplia oferta de FP 

relacionada amb l'organització d'esdeveniments, la imatge personal i la sanitat, entre 

d’altres. A tall d’exemple, l’alumnat d’organització d’esdeveniments podria preparar 

alguns dels actes que es durien a terme al centre artístic de Can Ribes com són, per 

exemple, els mercats nadalencs o la inauguració d’exposicions, entre d’altres. També 

podrien organitzar una mostra que inclogués els seus companys de la FP d’imatge 

personal, en la qual aquests darrers donessin a conèixer la seva interpretació de les 

darreres tendències, així com de les clàssiques, en cosmètica, perruqueria i moda.    

6. Proposta 

La proposta següent s’adreça a proporcionar una sèrie d’indicacions bàsiques, amb la 

intenció que siguin d’utilitat per a l’equip gestor que s’encarregarà de dur a terme el 

projecte. Aquestes indicacions s’estructuren en quatre apartats: en primer lloc, s’analitza 

la fàbrica de Can Ribes a nivell formal i arquitectònic. En segon lloc, s’exposen els 

aspectes relacionats amb la usabilitat proposada pels nous espais. En tercer lloc, 

s’incideix en la relació amb les entitats de la zona i en l’aspecte identitari que es vol 
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assignar a l’espai de Can Ribes. Per últim, s’exposen algunes propostes a nivell de 

gestió i temporalitat del projecte.  

6.1. Anàlisi de l’escenari 

L’edifici es troba ubicat al sector sud de Can Ribes.19 Es tracta d’una nau de planta 

rectangular de 60 x 12 m, dues alçades, amb coberta a dues vessants i pedra de marès 

com a element constructiu. Els murs disposen de pilars adossats que recorren tota la nau 

en sentit longitudinal i que es repeteixen de manera rítmica, amb finestres rectangulars 

practicades en algunes de les seccions de mur entre pilar i pilar. L’ingrés es realitza per 

una gran porta que comunica amb la plaça de Can Ribes.  

A l’interior, l’espai total és d’uns 1400 m2. La planta baixa és un espai situat 

lleugerament per sota del nivell del terra, ja que des de l’ingrés hi ha un escaló. Es tracta 

d’un espai de dues crugies, definides per una sèrie de columnes situades al bell mig de 

la nau i que la recorren de manera longitudinal. Aquestes columnes són metàl·liques i 

fan un nombre total de catorze. Les columnes sostenen unes bigues transversals de fusta 

que suporten un enteixinat adintellat, també de fusta, sobre el qual es situa el trispol de 

la segona planta. Les columnes es troben en línia amb els pilars dels murs de la nau, de 

forma que les bigues es recolzen sobre aquests pilars a costat i costat, i sobre la 

columna. Encara que els pilars del mur i les columnes es troben en línia, no apareixen 

en el mateix nombre, ja que cada tres pilars es situa una columna. 

La segona alçada segueix la mateixa estructura de columnes i pilars, ja que les columnes 

de la segona alçada es situen just damunt de les de la primera. En aquest cas, les 

columnes sostenen una gran jàssera que recorre transversalment l’edifici i sobre la qual 

es recolzen els llistons de la coberta, que descansen sobre els pilars a costat i costat. Per 

tant, l’espai interior és més alt cap al centre de la nau, i va minvant cap als laterals. La 

il·luminació a aquesta segona alçada es realitzava per mitjà de claraboies al sostre.  

Estructuralment, l’estat de conservació de la nau és, en general, bo, encara que l’interior 

precisa d’una neteja i buidatge d’escombraries i mobles acumulats. La teulada és la part 

més deteriorada, ja que en alguns sectors es troba foradada i algunes bigues són 

                                                            
19 Vegeu Annex punts 1 i 2, que contenen les planimetries del sector sud de Can Ribes i fotografies de la 
zona a intervenir, respectivament.  
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sostingudes amb llistons, motiu pel qual resulta necessari reparar-la i netejar-la per tal 

d’obtenir un espai diàfan i segur. 

A cada costat de la nau principal s’hi situaven altres naus. No obstant això, la del costat 

est ha estat totalment esbucada i les del costat oest només conserven un dels murs 

habilitats com a porxos, ja que la resta es va haver d’esbucar per tal d’ampliar el carrer 

Brotad. Al nord, la nau limita amb el carrer Fornaris, que marca la divisió entre els 

sectors fabrils de Can Ribes nord i sud. Al sud, la façana d’accés comunica amb la plaça 

de Can Ribes. Aquesta plaça era originàriament un espai buit de trànsit entre nau i nau, 

ja que cada nau es dedicava a una part del procés de fabricació. Dit espai, presidit per 

una de les grans xemeneies (30 m.) del conjunt, actualment es troba habilitat com a 

parc, amb una sèrie de bancs i arbres.  

Donada la problemàtica de seguretat present al barri i l’habilitació d’equipaments i 

materials d’un cert valor que suposaria la posada en marxa d’aquest projecte ―per tal 

d’evitar robatoris i vandalisme a Can Ribes― serà recomanable que la nau compti amb 

mesures de seguretat, tant de tipus presencial (contractació de seguretat privada diürna i 

nocturna), com passiva (instal·lació d’un circuit de càmeres de seguretat). L’augment de 

presència policial al barri també seria una opció a contemplar.  

6.2. Organització i possibilitats d’usos de l’espai 

6.2.1. Obert a la comunitat local 

El projecte prioritza la implicació de la gent del barri i té en compte que aquest sofreix 

un dèficit històric d’espais culturals. No obstant això, la voluntat també és obrir-lo a tota 

persona interessada, tant residents de la Soledat, com ciutadans d’altres zones i visitants. 

Per tant, bona part dels esforços s’han de centrar en intentar aconseguir un espai 

inclusiu capaç de despertar l’interès d’un barri que presenta la complicació afegida de 

tenir un nivell elevat de la seva població amb un grau d’instrucció educativa baix o 

insuficient. El projecte també s’haurà d’adaptar a altres problemàtiques detectades com 

ara la falta d’interès generalitzat en iniciatives de tipus cultural, o a la diversitat de 

nacionalitats, ètnies o edats presents al barri, que poden constituir una dificultat afegida 

a la generació d’activitats culturals on tota la barriada es pugui sentir inclosa.  
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La possibilitat d’atorgar facilitats per al lloguer dels espais de creació per als artistes del 

barri o que decideixin residir-hi a la zona hi ha d’ésser present, ja que aquest fet ajudarà 

a què l’espai no es consideri un lloc d’anada i tornada per part dels artistes, sinó que 

esdevindria part de la vida dels mateixos usuaris. D’aquesta manera els dits artistes 

podran tenir una visió més acurada de la realitat i participar activament en la vida social 

i cultural del barri. Això ajudarà a millorar la percepció dels artistes per part dels 

residents, que els veuran com a veïns i no com gent que visita el barri de mode eventual 

per qüestions laborals. 

6.2.2. Usos multidisciplinaris  

La multidisciplinarietat és una de les idees bàsiques d’aquesta proposta. Encara que la 

major part de l’espai s’utilitzarà per situar tallers d’artistes, també hi haurà espais 

adaptables a múltiples usos, com ara celebració de reunions, xerrades i col·loquis, 

projecció de pel·lícules, actuacions musicals, exposicions de part de les obres 

procedents dels tallers o, en general, celebració d’activitats diverses sempre 

relacionades amb l’àmbit artístic. Aquesta multiplicitat d’usos es troba afavorida pel 

plantejament d’uns espais diàfans, dinàmics, flexibles i ràpidament re-adaptables als 

diferents usos. Tot i això, els usos concrets que es duran a terme dependran en gran 

mesura de l’equip gestor adjudicat a la gestió d’aquest espai.  

6.2.3. Créixer de manera orgànica dins l’espai 

S’ha de considerar que el creixement dels espais ha d’anar de la mà de la intenció 

d’aprofitar la totalitat de l’espai disponible a la nau, però també d’adaptar-se de manera 

realista a la demanda d’ús. Infrautilitzar-ne els espais suposaria unes pèrdues 

econòmiques incompatibles amb la intenció d’aconseguir un espai autogestionat en la 

major mesura possible. Per això es planteja que l’habilitació dels espais es plantegi de 

manera gradual, tenint present en tot moment la demanda d’ús existent. 

Per aprofitar l’àrea habilitada s’intentarà que la totalitat d’aquesta es mantingui en ús en 

tot moment. L’espai interior es dividirà mitjançant bastidors o pantalles mòbils, que 

permetran la creació de zones adaptades a cada activitat. L’espai exterior també té 

protagonisme, ja que la plaça de Can Ribes i els porxos circumdants al carrer Brotad 

permetran dur a terme algunes de les activitats a l’exterior, especialment aquelles on es 

potenciï la interacció amb el públic. Així, l’espai circumdant a la nau es planteja com 
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una extensió d’aquesta, que ha d’ajudar a exterioritzar aquelles activitats que defineixen 

Can Ribes per tal de mostrar-se al públic i oferir una imatge de quotidianitat al barri. 

6.2.4. Visibilitat exterior 

Tant el mateix espai de Can Ribes com les activitats que aquest acollirà es poden donar 

a conèixer mitjançant tota una sèrie d’estratègies, entre les quals podem destacar: 

o Generació de publicitat-informació impresa, com ara fulletons o tríptics. S’haurà 

de prioritzar que aquesta informació sigui posada a l’abast del públic del propi 

entorn del barri, especialment als nombrosos centres educatius dels voltants, als 

negocis i empreses de la zona o a les entitats i associacions de caràcter cultural i 

social. D’altra banda, considerant la necessitat d’incloure Can Ribes dins de 

l’ambient artístic local, aquesta informació també s’ha de posar a l’abast de totes 

aquelles entitats de Palma i de Mallorca que, ja sigui per la seva tasca formativa 

o de difusió, mantinguin vincles amb artistes.   

 

o Presència a Internet: pàgina web i xarxes socials. La creació d’una pàgina web 

adreçada tant al públic en general com als artistes interessats és fonamental tant 

a escala de difusió com d’informació de les possibilitats que ofereix Can Ribes. 

Les xarxes socials esdevenen una eina de difusió i comunicació bàsica, ja que 

permeten una comunicació senzilla i en molts casos bidireccional amb el públic. 

Per tant, és important la creació de perfils a les principals xarxes socials on es 

dugui a terme una tasca informativa i de difusió de les activitats i iniciatives que 

pot oferir Can Ribes, dirigida tant als mateixos artistes com al públic en general.  

 
o Presència als mitjans de comunicació tradicionals. La presència a mitjans, com 

ara la televisió o la ràdio, també es planteja com important a escala de difusió. 

En aquest cas es donarà especial importància a la col·laboració amb la televisió i 

ràdio públiques de les Illes Balears, intentant que tingui presència dins dels seus 

espais. 

 
o Creació de vincles amb associacions culturals externes vinculades al món de 

l’art. És important mantenir comunicació i establir sinergies amb associacions de 

tot tipus (museístiques, formatives, etc.) que treballin dins de l’àmbit artístic. En 
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aquest context, la col·laboració en xarxa amb les associacions pot ajudar a 

difondre Can Ribes entre els visitants i integrants d’aquestes. Això cobra 

especial interès en el cas d’entitats físicament properes a la Soledat, ja que poden 

facilitar el plantejament d’itineraris de visita de tipus cultural.  

 
o Publicitat gràfica a espais i infraestructures amb elevat trànsit humà, com ara 

instal·lacions aeroportuàries, estacions o cartells publicitaris al mateix carrer. 

 
6.2.5. Pop-ups 

Aquesta denominació fa referència a activitats definides per una curta durada. En aquest 

sentit, juntament amb el lloguer d’espais amb una temporalitat fixa, els artistes podran 

llogar espais específics per a la realització d’accions i projectes de caràcter eventual. 

També s’inclouen dins d’aquesta categoria aquelles activitats de caràcter puntual que es 

poden dur a terme a la plaça, com ara la celebració de mercats o fires on, mitjançant el 

lloguer de parades, prenguin part tant els artistes associats a Can Ribes com aquells 

particulars del barri que vulguin fer ús temporal d’aquest espai. 

6.2.6. Proposta d’espais 

Es proposa la creació de les següents tipologies d’espais: 

Espai Funcions 

Espais de creació Tallers per artistes i botiga 

Espai polivalent Multifuncional i adaptable, sense un 
ús fix: reunions, col·loquis, 

projeccions, tallers i activitats 
vinculades a l’art 

Espai expositiu Exposició d’obres artístiques del 
mateix taller o alienes a aquest 

Oficines Espai reservat per funcions 
administratives i de gestió de Can 

Ribes 
 

Els tallers-botiga dels artistes es podran dividir segons criteris diversos: d’una banda els 

espais llogats per ells mateixos a nivell individual, i d’altra banda aquells espais de 



 

 

 
28 

caràcter més col·lectiu on les separacions es fonamentin en el llenguatge o tècnica 

artística utilitzada.  

L’espai d’oficina serà aquell des d’on es durà a terme bona part de la planificació i 

gestió del centre. Altres espais plantejats són una zona d’exposicions, una sala de 

reunions i altres zones comunes on es puguin realitzar activitats diverses, 

predominantment vinculades al caràcter artístic i formatiu.  

6.3. Rehabilitació i inclusió de la comunitat  

La voluntat d’iniciar dinàmiques de regeneració de zones amb problemàtiques de 

caràcter sociocultural és, dins del marc del programa europeu The Spur, el motiu  que 

justifica l’elecció de Can Ribes com l’edifici on s’ubiqui l’espai de creació artística. Per 

aquest motiu, aquesta proposta compta amb un marcat caràcter social, cercant oferir al 

barri un espai vinculat a diversos usos culturals.   

Per tal de mantenir un contacte constant i inclusiu amb la comunitat local, s’ha d’oferir 

la possibilitat de participar activament en el disseny i temporalització de les activitats on 

els agents estiguin implicats, facilitant-ne la seva realització en cas que aquesta sigui 

viable. Aquest contacte amb la comunitat local es podrà realitzar tant de manera 

individual com a través de reunions i assemblees amb els agents socioculturals.  

6.4. Comunicació i identitat (comunicació per la dinamització i permeabilitat de 

l’espai) 

Per tal d’aconseguir la màxima difusió possible es durà a terme la creació de senyes 

d’identitat, com ara un logo i un nom comercial, amb l’objectiu d’atorgar un caràcter 

concret i únic a l’espai, creant una imatge de marca associada a uns determinats valors i 

una identitat pròpia. Així, aquesta imatge de marca anirà dirigida en primer lloc al 

públic en general, al qual s’intentarà atreure mitjançant un disseny senzill i unes formes 

distintives que remetin de manera inequívoca a Can Ribes. En segon lloc, es dirigirà als 

artistes, els quals formant part de la “marca Can Ribes” aconseguiran un major 

reconeixement, difusió i prestigi del que obtindrien treballant pel seu compte, agregant-

ne un valor afegit a la seva producció artística. El disseny final d’aquests elements 

podrà ser competència de l’equip gestor corresponent o bé sortir a concurs públic.  
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6.5. Coordinació i dinamització 

A continuació es presenten algunes recomanacions en relació a l’equip gestor i als 

futurs usuaris del centre de creació Can Ribes.  

6.5.1. Equip gestor i sistema de gestió 

Es recomana que l’equip gestor integri diversitat professional entre els seus 

components, de manera que sigui multidisciplinari i transversal. Per aquest motiu és 

recomanable recórrer a especialistes de diferents camps de coneixement, com ara 

serveis socials, emprenedoria creativa, àmbit artístic i de comissariat, i creació de marca 

i identitat gràfica. Per tal de mantenir contacte amb la realitat i necessitats del barri serà 

adient que l’equip inclogui com a mínim una persona de la barriada dins del grup de 

gestors. Resultaria recomanable establir una temporalitat de caràcter rotatiu, de manera 

que amb certa freqüència l’equip es renovi i hi puguin tenir cabuda idees, punts de vista 

i propostes diverses. No obstant això, per tal de garantir un cert nivell d’estabilitat en el 

projecte, les línies d’actuació i gestió més importants hauran de ser valorades i 

consensuades conjuntament, tant pels equips entrants com pels sortints. 

Els sistemes de gestió possibles van des d’un tipus de gestió totalment pública a una 

mixta o privada. Tot i això, les recomanacions del projecte The Spur posen èmfasi en 

aconseguir espais autosuficients en termes econòmics, per tant, hauran de ser tingudes 

en compte a l’hora d’assignar el model de gestió. 

Malgrat tot, es proposa un tipus de gestió mixta, on es combinen la iniciativa pública 

―principalment quant a la provisió de materials i habilitació de l’espai― amb una 

gestió enfocada a l’autosostenibilitat, tot tenint en compte el valor patrimonial de l’espai 

i el fet que mantenir en ús aquest espai és la millor manera de lluitar contra la 

degradació de l’edifici i del seu entorn immediat. Com s’ha dit abans, es proposa també 

la creació d’un sistema de col·laboració amb stakeholders, on s’afavoreixi la 

col·laboració amb empreses i entitats privades de tipus mitjà o gran per tal de cercar un 

sosteniment financer que ajudi a compensar les despeses generades pel manteniment i 

ús de les instal·lacions, a més d’ajudar a atorgar una major visibilitat al projecte, que 

redundarà en un benefici comú per ambdues parts. En aquest sentit, donat el caràcter 

eminentment social i regeneratiu de la proposta, és recomanable establir sinergies amb 

entitats que destinin part de la seva activitat a obra social. Les possibles col·laboracions 
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amb petites i mitjanes empreses del barri o dels seus voltants també s’han de valorar 

com una via per dinamitzar l’economia de la zona.  

Les possibles fonts de finançament i sosteniment autònom per tal de mantenir l’espai 

actiu i en condicions adients, podran comprendre des del lloguer dels espais (tallers, ús 

dels espais polivalents i parades de la plaça) per part d’artistes i usuaris, fins a la 

recaptació d’un percentatge de les obres venudes. A banda, no es descarten altres 

estratègies que pugui determinar l’equip gestor. És important destacar que els preus dels 

lloguers de tallers i espais hauran de ser el més accessibles i ajustats possible, per tal 

que hi pugui participar un major nombre d’artistes. 

La duració de les diferents modalitats de lloguer dels espais de creació serà fixada per 

l’equip gestor, encara que és recomanable distingir-ne entre una modalitat d’artista 

resident (on es lloga l’ús dels espais durant un període superior a un any) i una 

d’eventual integrada dins de la modalitat de pop-ups. L’ús de l’espai polivalent també 

és de caràcter eventual i es cobra cada vegada que es fa ús d’ell, encara que es poden 

establir descomptes o exempcions a aquelles persones, entitats o associacions que el 

facin servir amb major freqüència o siguin del barri. El lloguer de les parades a la plaça 

també segueix aquest model de pagament per ús.  

A tall d’exemple, tot seguit es mostra un model d’actuació previst per a cinc anys: 

 Primer any: preparació i difusió 

Espai Rehabilitació i condicionament del centre, adaptat amb: 
Espai de creació (Tallers-Botiga) 

Espai polivalent 

Espai expositiu 

Oficines 

Gestió Convocatòria i resolució del grup gestor del centre 

Identitat Creació d’una identitat pròpia, logo o imatge corporativa 
Disseny d’una estratègia comunicativa 
Donar a conèixer el projecte 

Web i Xarxes socials Obertura de pàgina web 
Creació de perfils a les xarxes socials més destacades 
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 Segon any: obertura 

Espai Posada en marxa dels espais del centre (creació, exposició i 
polivalent)  
Obertura dels espais de manera gradual, segons la demanda d’ús  
Manteniment 

Residència Convocatòria d’usuaris 
[Taller d’arts plàstiques i d’artesania (Pintura, Escultura, Gravat, 
Ceràmica i Joieria) i Taller audiovisual i d’arts escèniques (Cinema, 
Fotografia, Circ, Teatre i Dansa)] 

Incloure la 

comunitat 

Obrir-ho a la comunitat local  
Establir contacte amb entitats de la barriada  
Preveure futures sinèrgies 

Web i Xarxes socials Dotació de continguts a la web i expansió a les xarxes socials 

Treball amb entitats Recerca d’Stakeholders 

Gestió i organització Coordinació d’activitats  
Elaboració de la memòria anual 

 Tercer any: anàlisi i creixement 

Espai Manteniment 
Anàlisi del primer any de treball // Recomanacions 
Si escau, preveure l’obertura d’usos cap a la plaça 

Residència Convocatòria d’usuaris 
[Taller d’arts plàstiques i d’artesania (Pintura, Escultura, Gravat, 
Ceràmica i Joieria) i Taller audiovisual i d’arts escèniques (Cinema, 
Fotografia, Circ, Teatre i Dansa)] 

Xarxes socials Anàlisi i manteniment de la web i xarxes socials 
Si escau: Revisió disseny pàgina web //Modificació dels perfils o 
creació d’altres nous per tal d’obrir-se a més públic 
 

Incloure la 
comunitat 

Activitats open-air 
→ Visites guiades  

→ Actes conjunts per a l’espai polivalent  

Ús de la plaça de Can Ribes 

Treball amb entitats Establir vincles amb institucions culturals-museístiques properes 
Col·laboració amb Stakeholders 

Gestió i organització Coordinació d’activitats  
Producció pròpia d’exposicions 
Elaboració de la memòria anual 
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 Quart any: creixement 

Espai Manteniment 

Residència Convocatòria d’usuaris 
[Taller d’arts plàstiques i d’artesania (Pintura, Escultura, Gravat, 
Ceràmica i Joieria) i Taller audiovisual i d’arts escèniques (Cinema, 
Fotografia, Circ, Teatre i Dansa)] 

Xarxes socials Anàlisi de la web i les xarxes socials 
Si escau: Revisió disseny pàgina web // Modificació dels perfils o 
creació d’altres nous per tal d’obrir-se a més públic 

Incloure la 
comunitat 

Activitats open-air 
→ Visites guiades  

→ Actes conjunts per a l’espai polivalent 

Ús de la plaça de Can Ribes 

Treball amb entitats Col·laboració amb Stakeholders 

Gestió i organització Coordinació d’activitats  
Producció pròpia d’exposicions 
Elaboració de la memòria anual 

 

 Cinquè any: consolidació 

Espai Manteniment 
Balanç de les necessitats i els recursos que ofereix el centre 

Residència Convocatòria d’usuaris 
[Taller d’arts plàstiques i d’artesania (Pintura, Escultura, Gravat, 
Ceràmica i Joieria) i Taller audiovisual i d’arts escèniques (Cinema, 
Fotografia, Circ, Teatre i Dansa)] 

Xarxes socials Anàlisi de la web i les xarxes socials 
Si escau: Revisió disseny pàgina web // Modificació dels perfils o 
creació d’altres nous per tal d’obrir-se a més públic 
 

Incloure la 
comunitat 

Activitats open-air 
→ Visites guiades  

→ Actes conjunts per a l’espai polivalent 

Ús de la plaça de Can Ribes 

Treball amb entitats Col·laboració amb Stakeholders 

Gestió i organització Coordinació d’activitats  
 Avaluació final: Estudi de viabilitat // Proposta de continuitat 

 
 



 

 

 
33 

 
 6.5.2. Exemple convocatòria usuaris 

En aquest apartat, es fa referència a les condicions i variables més rellevants que 

s’hauran de complir per tal que els artistes puguin sol·licitar amb èxit la seva inclusió 

als espais de creació de Can Ribes, ja sigui per a utilitzar els tallers a mig termini o per a 

realitzar projectes puntuals. Per tal de facilitar l’accessibilitat, les dites sol·licituds es 

podran formalitzar per via telemàtica a la pàgina web, encara que el tràmit també es 

podrà realitzar de manera presencial. Les sol·licituds seran avaluades per un tribunal 

format per l’equip gestor i altres experts o entitats especialitzades en l’àmbit artístic, que 

en determinaran l’acceptació dels sol·licitants segons el grau de compliment de 

variables com ara: novetat i originalitat de la producció artística, experiència prèvia, 

sostenibilitat econòmica i ambiental del projecte o llenguatge artístic treballat, nivell 

d’implicació en la millora de la situació social i cultural de barri, o el tipus i duració dels 

projectes plantejats. Finalment, l’equip gestor podrà afegir les variables que cregui 

convenients.     

7. Estudi de viabilitat  

El treball prospectiu s’acompanya d’un estudi de viabilitat amb l’objectiu de poder 

garantir la correcta iniciació del projecte i d’afavorir l’èxit de la proposta aquí 

realitzada. A continuació, es planteja la situació real en la que es troba l’espai analitzat i 

en el qual s’hi intervendrà, contemplant tots aquells agents i condicionants -tan interns 

com externs- per tal que les institucions promotores i el futur grup gestor les tenguin en 

compte.  

7.1. Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats (D.A.F.O.) del projecte   

L’estudi de viabilitat del projecte s’ha realitzat seguint el model D.A.F.O. que es 

presenta tot seguit.  

Debilitats Amenaces Fortaleses Oportunitats 

-Insuficiència 
pressupostària (manca 
d’un pressupost fixe) 

-Dependència 

-Complicada conjuntura 
social, econòmica i 
cultural de la barriada 

-Prejudicis socials vs 

-Característiques de 
l’espai (Nau + Plaça) 

-Multidisciplinarietat  
(“centre d’art Can 

-Barriada “tradicional” 
(sense intervencions 
urbanístiques en excés) 

-Reactivació i 
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d’Stakeholders 

-Complicada 
autosostenibilitat 

-Incompliment per part 
de l’equip gestor d’allò 
estipulat al projecte 

-Necessitat d’un treball 
en xarxa constant 

-Finançament privat vs 
concessions no 
assumibles per part del 
centre 

-Inversió inicial elevada 

-Perill de gentrificació  

 

 

 

vulnerabilitat de la 
barriada  

-No acceptació del 
projecte per part de la 
barriada 

-Casal de barri vs 
Centre d’Art 
Contemporani 

-Escepticisme entorn al 
model d’autogestió  

-Projecció negativa de 
la barriada arreu de 
l’illa  

-Acondicionament de la 
zona a intervenir  

Ribes” + equip gestor) 

-Projecte pioner en el 
barri  

-Possibilitat de 
participació de públic 
en un nivell general 
(sense uns 
coneixements 
específics) 

-Proposta novella/jove 

-Caràcter identitari de 
l’espai  

-Regeneració de la 
barriada 

-Marca «Can Ribes» 
(que arribi a tenir cert 
prestigi) 

-Manteniment d’un 
tipus de patrimoni escàs 
a l’illa (Pat. Industrial) 

-Socialització del 
patrimoni historico-
industrial, que forma 
part de la identitat 
històrica del barri 

reconversió del barri a 
diferents nivells (social, 
cultural, econòmic...) 

-Projecció exterior (en 
clau positiva) de la 
barriada  

-Presència de recursos 
educatius a la zona  

-Existència de la «Taula 
d’Entitats» 

-Demanda d’espais 
d’aquestes 
característiques  

-Context favorable per 
atreure al públic   

 

7.2. Anàlisi de risc i contingència   

L’anàlisi de risc i contingència integra a tots aquells nivells/àmbits que estan 

directament implicats en garantir el bon funcionament del projecte.  

- A escala social  

*Participació escassa en el que es refereix al centre de creació Can Ribes. Seria 

necessari donar una sèrie de facilitats (sobretot a nivell econòmic) i de 

 garanties (projecció en l’àmbit artístic) a aquelles persones interessades.   

 *Desvinculació de la gent de la Soledat. Seria necessari saber quins són els 

 seus interessos per així poder planificar unes activitats adreçades exclusivament 

 a ells.    
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*Falta de seguretat a nivell extern (a la Soledat). Seria necessari incrementar la  

 vigilància policial a la zona amb l’objectiu de complementar el dispositiu 

 de seguretat del mateix edifici, i així garantir la integritat del continent i del 

contingut.   

- A escala econòmic  

 *Insuficiència pressupostària. Seria necessari dur a terme algunes campanyes 

 puntuals de micromecenatge, com per exemple Verkami.   

- A escala ambiental  

 *Inclemències meteorològiques (incendis, inundacions...). Seria necessari dotar 

 l’immoble dels mitjans de contingència adients (clavegueres, extintors...), així 

 com també contractar una assegurança a tot risc.   

- A escala arquitectònic  

 *Deteriorament de l’edifici degut a la varietat d’activitats que s’hi realitzaran. 

 Seria necessari dur a terme controls (i tasques) de conservació preventiva, així 

 com també contemplar la possibilitat d’augmentar el seu grau de protecció (de 

 BC a BIC).   

- A escala legal 

*Desequilibri entre usos i llicència. Seria necessaria la contractació d’una 

llicència d’espai polivalent, ja que és una llicència prou ampla que permetrà que 

es duguin a terme un gran ventall d’activitats sense cap tipus d’impediment.  

- A escala institucional  

*Falta de continuïtat del projecte. Seria necessari que les institucions promotores 

 reafirmin el seu compromís vers aquesta proposta innovadora. Cal valorar 

positivament la iniciativa de l’Ajuntament de Palma en voler donar una utilitat 

artística i cultural a Can Ribes sud.   
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1.Planimetries  

Seccions transversals i planta de Can Ribes sud. Font: Ajuntament de Palma 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Alçat i planta de Can Ribes sud. Font: Ajuntament de Palma 
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Alçat de la xemeneia de Can Ribes sud. Font: Ajuntament de Palma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alçats de la N1 de Can Ribes sud. Font: Ajuntament de Palma 
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2.Documentació gràfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del C/ Brotad i de la N4 de Can Ribes sud. Font: Daniel Gallego Morales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista general de la plaça de Can Ribes. Font: Daniel Gallego Morales  
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Vista frontal de l’accés a la nau principal de Can Ribes sud. Font: Daniel Gallego 
Morales 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vista del C/ Brotad i de la N3 de Can Ribes sud. Font: Daniel Gallego Morales  
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Vista frontal de la xemeneia de Can Ribes sud. A l’esquerra, s’hi pot observar el P1. 

Font: Daniel Gallego Morales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placa commemorativa de Can Ribes sud (1880-2011). Font: Daniel Gallego Morales 


