
PROPOSTA
EMBRIONÀRIA

MASCANADA6
CONREU I DIFUSIÓ

DE LA CREATIVITAT

SANT FELIU
DE GUÍXOLS



La definició de carrer de 
Mascanada pren el nom del mas 
que s’alça –fins no fa gaire temps 
amb contraforts inclosos- just a 
la cantonada d’aquesta mateixa 
via amb la del Doctor Rovira, molt 
proper a la riera de les Comes. El 
cognom Canada és força conegut 
i apareix en diversos documents 
municipals i parroquials de 
les darreries del segle XVI. Al 
cadastre de Patiño, primerament 
a l’esborrany de 1716-19 i 
posteriorment al llibre oficial de 
1729, hi consta una peça de terra 
campa situada al Mas Canada, on 
se sembrava cànem i lli.

Per un document datat el 21 
d’agost de 1715, sabem que el 
notari Geroni Axandri, que regia 
aleshores la notaria de la vila, va 
escripturar una peça de terra a 
favor de Joan Asols d’una vessana 
de superfície poc més o menys 
(2.187m2), que afrontava a sol 
ixent amb la riera de les Comes 
i part amb l’hort de l’hereu Joan 
Blanc; a migdia amb la mateixa 
finca d’en Blanch i part amb l’horta 
del monestir i amb el saió de Feliu 
Pagès, pescador, “sempre camí 
per qual se va de dita vila present 
a la de dit Mascanada mediant”. 
L’antic nom de Canada, tal com 
va indicar Lluís Esteva i Cruañas, 
hom creu que deriva de la paraula 
cànem, conreu que hauria estat 
sembrat en aquest paratge 
durant molts segles. Així ho avala 
perfectament la documentació del 
cadastre de Patiño, quan identifica 
el tipus de cultiu que se sembrava 
pels voltants d’aquest mas, 
propietat del clergue Joan Vicens.

Extret del llibre Carrers, cases i 
arquitectes, Sant Feliu de Guíxols, 
dels inicis fins el 1931, de Gerard 
Bussot i Liñón.

Ciet
Comissions 

Inicials i 
Efímeres de 

Treball

Acdc
Associació, 

cooperativa o 
empresa pel 

Conreu i la 
Difusió de la 

Creativitat.

Mcdc
Moviment pel 

Conreu i la 
Difusió de la 

Creativitat.

Ccdc
Centre de 

Conreu i 
Difusió de la 

Creativitat.

El nom Mascanada6 sorgeix a partir del nom
i número del carrer on hi ha ubicada l’antiga fàbrica 
de l’indústria surera Ferrer i Cia. (posteriorment,
el 1935, censada a nom d'Enric Rosselló i Vila, més 
tard, Hijos de E. Rosselló Vila SL, i anys després,
i fins a la dècada dels vuitanta, Ileco).

Sigles utilitzades
en aquest document
Les sigles que segueixen a 

continuació no volen ser res 
més que una codificació per tal 
d'identificar millor les diferents 

fases de la proposta.

*MASCANADA6
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Aquest vol ser un 
document en que s’hi trobin 
representades totes aquelles 
persones i entitats vinculades 
amb Sant Feliu de Guíxols i 
que tenen una relació amb les 
arts, la cultura i la creativitat.

Per primera vegada, volem 
sumar totes les visions i 
interessos d’un amplíssim 
col·lectiu per poder presentar 
un gran projecte per a la 
millora de les condicions 
dels/les artistes i creadors/
es de la ciutat, però, sobretot, 
per tenir la capacitat de 
produir i desenvolupar 
projectes i accions destinats 
a la millora de la cultura 
creativa i de l’estètica de Sant 
Feliu de Guíxols.

I el que és més important, 
tot ha d'acabar generant un 
moviment econòmic que 
asseguri el desenvolupament 
econòmic i social de la ciutat.

Aquest dossier és viu i només 
un punt de partida, i partir 
d'ara cal que evolucioni i es 
transformi. 
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Cal contextualitzar aquest moviment en la tra-
dició artística i cultural de Sant Feliu de Guíxols, 
la qual ha marcat el caràcter i bona part de la 
vida social i econòmica de la ciutat. Ha estat una 
ciutat d’artistes, literats, músics, fotògrafs... però 
gràcies també als empresaris i emprendors de 
l'època, la indústria del suro fou el detonant del 
desenvolupament econòmic de la ciutat des del 
segle XVIII fins a principis del segle XX, junta-
ment amb l'arribada del tren el 1892 i la incorpo-
ració de ple al turisme dels anys seixanta. 

A dia d’avui, podem afirmar que Sant Feliu de 
Guíxols destaca pel seu conjunt d’artistes i crea-
dors/es relacionats/es amb la música, la pintura, 
la fotografia, l’escultura, les arts plàstiques o 
altres àmbits que, de manera directa o indirecta, 
donen a la ciutat un tarannà especial, que ha 
conformat i conforma la identitat ganxona i el 
seu caràcter com a vila mediterrània lligada des 
de sempre a l’art i la cultura.

Aquest fet, s’ha vist fortament condicionat i po-
tenciat a partir de l’arribada del Museu Thyssen 
a la ciutat, fruit de l’aposta decidida del Consis-
tori per a posicionar Sant Feliu de Guíxols com 
a ciutat de cultura, art i bellesa.

Com a conseqüència d’aquesta realitat i d’aquesta 
aposta estratègica, s’ha vist la necessitat d’articular 
un moviment que treballi de manera global i inclu-
siva aquesta visió, cercant la seva implantació en 
la ciutat a tots els nivells, per tal de transformar-la 
i, alhora, donant suport a les persones i col·lectius 
vinculats a la creació, les arts i la cultura.

Aquesta realitat vinculada a l’oferta de museus, 
festivals, artistes, músics, escriptors... reafirma la 
necessitat de treballar un projecte a l’entorn de 
la creativitat, la cultura, l’art, la bellesa... per la 
gent de Sant Feliu i des de la gent de Sant Feliu.

El Thyssen possiblement funcionarà, però si 
no ho fem bé, en el millor dels casos, ho farà 
de manera independent i aïllada de la societat, 
i canviarà ben poc la ciutat. Aquest, segura-
ment, serà una gran icona; un element genera-
dor de prestigi i projecció exterior que ajudarà, 
sens dubte, a la millora del posicionament turístic 
i cultural de la ciutat. 

El visitant serà cridat per les exposicions i pro-
postes fixes i temporals d'aquest nou museu del 
Monestir, però en paral·lel s’han de trobar un 
poble viu; que va en la línia, que té artistes, que 
té art al carrer, que té espais per a creatius. En el 
que aparcaments, carrers, parcs respiren bellesa 
i art. Una ciutat que proposa, treballa i viu per a 
la creativitat. En aquest context, per tal de crear 
base, estructura i propostes, s’ha de treballar per 
tal de que sorgeixi un moviment artístic i social i, 
evidentment, econòmic a l’entorn de la visió i el 
desenvolupament de la ciutat. 

El canvi ha d’anar molt més enllà del Museu 
Thyssen, tenim una gran oportunitat si, des 
de Sant Feliu de Guíxols, som capaços de 
projectar que som una població creativa, 
artística i que aposta decididament per l’art i 
la bellesa.

Cal aconseguir que els ganxons i les ganxones 
puguem créixer a casa nostra i que, si ho fem 
bé, el món s’emmiralli amb les nostres pro-
postes creatives. Sant Feliu de Guíxols ha de 
desenvolupar una potent activitat econòmica 
a l’entorn de la creativitat, les arts i la cultura. 
Ens cal una gran projecció de futur amb un 
posicionament de prestigi i autèntic. Hem de 
recuperar un ADN propi.

EL MARC
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Cal compartir amb tothom 
les inquietuds del projecte 
i difondre'l. Només així 
rebrem el suport per generar 
el moviment i fer possible 
desenvolupament econòmic 
i social que Sant Feliu de 
Guíxols necessita.

Durant els darrers mesos s’han realitzat nombroses 
reunions amb petits grups de persones i associacions 
de Sant Feliu de Guíxols o lligades de manera molt 
directa a la ciutat, les quals queden integrades 
dins un ampli ventall, unides per alguns conceptes 
bàsics com són la creativitat, les arts, la cultura, el 
medi ambient, el paisatge, les arts gràfiques, les 
arts escèniques, l’educació, el disseny, la música, 
la literatura... tot un gran espectre de sensibilitats i 
motivacions, totes elles però lligades a un interès 
comú, com és la millora de la ciutat de Sant Feliu de 
Guíxols a partir del desenvolupament d’un entorn 
natural, social i cultural que centri la seva activitat en 
el desenvolupament de la creativitat, la bellesa, les 
arts i la cultura.

En el llistat que presentem a continuació queden 
reflectides totes aquelles persones i entitats amb 
les que s’ha compartit el projecte –amb algunes 
encara no, però ho farem en breu–. Com sempre, 
en aquests casos, el nivell d’implicació en cada 
cas és diferent, però tots ells i elles s’han mostrat 
d’acord amb el projecte i, d’una manera o altra, 
en formen part. Cal dir també que estem encara 
en una fase molt inicial i que aquesta llista anirà 
creixent en paral·lel a l’evolució i configuració de 
Mascanada6.

L'equip gestor
Mesos de treball
Ens anomenem així les persones que portem l'ini-
ciativa del projecte i que des d'un principi hem 
estat treballant en la visió, els objectius i l'estruc-
tura del moviment, entre altres.

Creadors/es
Implicació i col·laboració
Persones i entitats de diferents camps i proce-
dències, relacionades gairebé sempre amb la 
cultura, l’art, l'educació i la creativitat.

EL SUPORT
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Experts/es
Suport estratègic
Assessorament de persones expertes, de dife-
rents sectors, relacionades amb el desenvolupa-
ment, la gestió i la coordinació.

Empreses
Suport econòmic
Empreses o entitats, ja siguin privades o públi-
ques, de la ciutat o de fora, amb les quals pot ha-
ver-hi algun tipus de col.laboració per tal de rebre 
financiació.
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Es pre-
senta 
una gran 
oportuni-
tat per...

Desenvolupar un moviment per al conreu i difusiío de la creativitat per millorar la 
ciutat a partir de propostes creatives i innovadores i, alhora, donar l’oportunitat als 
artistes i creatius locals, consolidats o emergents, per tal que puguin desenvolupar 
els seus projectes a Sant Feliu de Guíxols i, al mateix temps, afavorir el desenvo-
lupament de les noves generacions en un entorn propici per a la creativitat, en el 
que es treballin i incentivin les aptituds i actituds creatives.

ELS OBJECTIUS

7

6

5

4

3

2

10

9

8

Afavorir la creació 
d'una nova 
economia local 
basada en la 
creativitat, les arts i 
la cultura. 

Enfortir el teixit 
associatiu de la 
ciutat i facilitar 
la convivència 
entre les diferents 
entitats.

Complementar 
l'oferta cultural 
i col·laborar 
en activitats i 
equipaments 
existents.

Preservar i 
difondre el 
patrimoni artístic, 
històric i cultural 
de la ciutat.

Propostes i 
activitats que 
siguin exemple 
de sostenibilitat 
i respecte al medi 
ambient.

Transformar i 
dignificar espais i 
edificis en desús 
amb propostes 
lligades a l'art i a 
la cultura.

Afavorir un entorn 
propici que desperti 
l’interès artístic cul-
tural i creatiu des de 
les etapes infantils 
fins a les adultes.

Oferir un gran cen-
tre d'art, cultura 
i creativitat, i que 
alhora serveixi de 
lloc de trobada, oci 
i interacció social.

Oferir els nostres 
serveis tècnics per 
tal d'aportar millo-
res en el paisatge 
i espai urbà i en 
l'oferta d'activitats.

1
Complementar 
l'oferta educativa 
per assegurar 
un futur vinculat i 
desenvolupat en 
l'entorn creatiu.



Sant Feliu de Guíxols
“La ciutat on s’acompleixen els somnis"
El primer somni que s’ha acomplert és el de la Baronessa Carmen Thyssen. 
Ella ha vist fet realitat el seu desig de poder fer el seu museu a la seva ciutat i, 
així, poder mostrar la seva col·lecció i, alhora, fer de Sant Feliu Guíxols una de 
les ciutats “tocades” pel segell Thyssen.

La idea és que podem fer que el somni d’alguns guixolencs/es o no, “il·lustres” 
i, potser, no tant “il·lustres", es facin també realitat en aquesta ciutat. 

Podem posar les bases per a què emprenedors culturals, artistes i artesans 
desenvolupin la seva activitat i creativitat, per poder transformar-se, millorar i 
crear un llegat per a Sant Feliu.
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La creativitat, entesa com a  eix central pel canvi i evolució de la tècnica, la 
tecnologia, l’art, la cultura i, en definitiva, la societat i l’economia a Sant Feliu de 
Guíxols. Una aposta decidida pel conreu de la creativitat per provocar la transfor-
mació total de la ciutat.

Sant Feliu de Guíxols ha estat sempre un referent per la qualitat i quantitat d’ar-
tistes, literats, empresaris innovadors, creatius, músics... un lloc on la bellesa, les 
arts i la cultura han format part de la vida diària i quotidiana. Fruit d’aquesta reali-
tat, neix Mascanada6.

LA VISIÓ

ELS VALORS



Artistes i projectes apadrinats
per la Baronessa Carmen Thyssen
Per millorar la vinculació de la Fundació Carmen Thyssen amb la ciutat i amb 
el nostre moviment. Es podria proposar el desenvolupament del projecte 
“Artistes i/o Projectes Apadrinats per Carmen Thyssen”. 

Aquests apadrinaments podrien recaure en artistes, locals o no, emergents i 
amb projecció, els quals podrien realitzar una estada de feina i creació a Sant 
Feliu de Guíxols, per tal de desenvolupar en la nostra "fàbrica de creativitat" 
la seva obra i poder exposar a la ciutat i, alhora, deixar alguna obra com a 
llegat o empremta de la seva estada. Això contribuiria a millorar el nivell dels 
artistes locals i podria servir de plataforma per a nous artistes.
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Aquest moviment està pensat pel conjunt de la 
ciutat, a través de l’art i la cultura es vol aconse-
guir visibilitat; a partir de propostes innovadores i 
amb la introducció de la bellesa a tots els nivells, 
Sant Feliu de Guíxols vol seduir a gent interes-
sant i interessada en les propostes de la ciutat.

El marc mental ha de concebre un concepte total-
ment obert a tothom amb visió i ambició creativa; 
poden ser músics, artistes, literats, enginyers, 
artesans… parlem de cultura, de tecnologia i cièn-
cia. També, de la recuperació d’oficis artesanals, 
que lligats a la creativitat ens portarien a parlar 
d’art. Caldrà treballar la recuperació d’oficis com 
ferrers, joiers, lutiers, fusters, jardiners del paisat-
ge urbà, cistellers, treballs en paper… que poden 
acabar sent creatius o no, però, si són bons pro-
fessionals, podran col·laborar amb els artistes per 
tal de cobrir les necessitats tècniques i constructi-
ves dels seus muntatges.

• Cal transformar espais en desús en espais 
creatius i d’exposició. 

• Cal transformar els espais públics amb 
propostes innovadores lligades a les arts, a 
la ciència, al respecte al medi ambient, a la 
cultura i a la bellesa. 

• Cal transformar les escoles i l’ensenya-
ment per tal d’assegurar que el futur de 
les properes generacions estigui vinculat i 
desenvolupat en un entorn creatiu. 

• Cal transformar l’economia de la ciutat 
a partir de la creació i potenciació d’una 
nova economia local basada en la creativi-
tat, les arts i la cultura.

LA TRANSFORMACIÓ

Antic
model social
i econòmic

IND. SURERA 
TURISME

TREN

Empre-
nedoria, 

indústria i 
comerç

Tradició
artística i 
cultural

Creació 
d'una 

nova eco-
nomia

Oferir 
un gran 

centre de 
cultura

Comple-
mentar 
l'oferta 
cultural

Concen-
tració de 

talent

Sostenibi-
litat i medi 

ambient

Oferir 
serveis 
tècnics

Preservar 
el patrimo-
ni artístic

Dignifi-
car espais 
i edificis

Enfortir el 
teixit asso-

ciatiu

Comple-
mentar 
l'oferta 

educativa 

Nou
model social
i econòmic

CREATIVITAT 
CULTURA

ART



"Si vostè té un pa i jo tinc un euro, i jo vaig i li compro el pa, jo tindré un pa i 
vostè un euro, i veureu un equilibri en aquest intercanvi, és a dir, A té un euro i 
B té pa, i al revés, B té el pa i A l'euro. Aquest és, doncs, un equilibri perfecte.

Però si vostè té un sonet de Verlaine, o el teorema de Pitàgores, i jo no tinc 
res, i vostè me'ls ensenya, a la fi d'aquest intercanvi jo tindré el sonet i el teo-
rema, però vostè els haurà conservat.

En el primer cas, hi ha equilibri. Això és mercaderia. En el segon, hi ha creixe-
ment. Això és cultura."

Michel Serres
Filòsof



MASCANADA6
CONREU I DIFUSIÓ DE LA CREATIVITAT

19
SANT FELIU DE GUÍXOLS

FASE 1: Ciet
Inici

CAPTACIÓ,
REUNIONS I

RECEPCIÓ DE
PROPOSTES

COORDINACIÓ

1

REDACCIÓ I
PRESENTACIÓ

DE LA
PROPOSTA

4

ESTRATÈGIA,
ORGANITZACIÓ

I PLA DE
VIABILITAT

2

CALENDARI
D’ACTIVITATS
I DISSENY DEL
FUTUR Ccdc

3

DOCUMENTACIÓ
I RECERCA DE

LA MILLOR
FORMA LEGAL 

6

NEGOCIACIÓ
AMB ELS

POSSIBLES
PATROCINIS

5

Comissions Inicials i Efímeres de Treball
Comissions Inicials i Efímeres de Treball

CietCi
et
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El Ciet (Comissions Inicials 
i Efímeres de Treball) serà 
l'encarregat d'iniciar el moviment 
i desapareixerà un cop passem 
a la segona fase (Acdc).

El Ciet té l’objectiu de desenvolupar els treballs 
inicials i aquests podrien ser els passos:

1. Captació, reunions
i recepció de propostes

Fer reunions i entrevistes amb les persones que 
han d’estar vinculades, d’una manera o altra, al 
moviment. Aquesta tasca és molt important a 
l’hora de captar associats/es i col·laboradors/es, 
però, també, per copsar diferents sensibilitats i 
visions vers el moviment proposat.

2. Estratègia, organització
i pla de vibilitat

Trobar la millor estratègia, organitzar i estructurar 
l'equip gestor i treballar per la viabilitat del pro-
jecte. Aquest grup ha d'estar format per perso-
nes compromeses, que tinguin la capacitat de 
construir els fonaments del moviment amb una 
visió de futur suficientment oberta.

3. Calendari d’activitats
i disseny del futur Ccdc

Plantejar un calendari de projectes i accions 
creatives prèvies a la presentació de l’Acdc i al 
Mcdc, que tinguin un cert resò i siguin l'inici de la 
transformació a la ciutat.

Começar a treballar també amb el futur Ccdc: usos 
i funcionalitats bàsiques, distribució, tractament de 

l’entorn, exemples i conceptes inspiradors, etc. Per 
les seves dimensions i característiques, sembla 
que podria encaixar en alguna de les antigues 
i grans fàbriques de suro que encara hi ha a la 
ciutat, i en concret, l'antiga fàbrica Rosselló de la 
Ronda de Ponent i el Carrer Mascanada.

4. Redacció i presentació
de la proposta

Estructurar i redactar una proposta que inclogui la 
presentació, objectius i membres de l’Acdc, l’ofer-
ta d’activitats i serveis del Mcdc i el disseny inicial 
del Ccdc. S'ha de fer també una previsió acotada 
en el temps, un ordre de prioritats, un pressupost 
aproximat i les diferents fòrmules de patrocini.

Ha de ser un projecte complet, potent i ambici-
ós, i, alhora, plural i coherent, que estableixi un 
marc de col·laboració estable amb l’Ajuntament, 
altres entitats i la pròpia ciutat.

També cal pensar com presentar-la, i si cal, la 
repercussió mediàtica que ha de tenir (activitat 
paral·lela i/o presentació pública de l’Acdc).

5. Negociació amb
els possibles patrocinis

Cal dissenyar un pla estratègic de negociació, 
que tingui en compte tots els escenaris pos-
sibles per tal de valorar amb responsabilitat i 
objectivitat les possibles ofertes de patrocini.

6. Documentació i recerca
de la millor forma legal

Iniciar el procés de documentació per tal de tro-
bar la millor forma legal, que faciliti l’organització 
del col·lectiu, així com la col·laboració amb l’ad-
ministració i altres entitats. Aquest tasca donarà 
pas a la segona fase de constitució de l’Acdc.
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FASE 2: Acdc
Constitució

Associació pel Conreu i la Difusió de la Creati
vit

at
As

so
cia

ció pel Conreu i la Difusió de la Creativitat
AcdcAc

dc

CONSELL RECTOR

CONSELL RECTOR

ASSAMBLEA
GENERAL

INTERVENCIÓ DE COMPTES

INTERVENCIÓ DE COMPTES

PRESIDÈNCIA

GERÈNCIA

SECRETARIA

TRESORERIA
MÀRQUE-

TING I
COMUNI-

CACIÓ

RELACIONS
INSTITUCIO-

NALS I
PÚBLIQUES

VOCALIES
DE LES

DIFERENTS
DISCIPLINES

DIRECCIÓ
DE L’ÀREA

DE CONREU DIRECCIÓ
DE L’ÀREA

DE DIFUSIÓ

DIRECCIÓ
DE L’ÀREA

DE SERVEIS
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Per a la constitució de l’Acdc 
(Associació pel Conreu i la 
Difusió de la Creativitat) cal 
tenir en compte totes les 
formes legals. 

Caldrà organitzar-se i constituir la forma jurídica 
que millor s’adapti a les activitats i principis de 
l’Acdc, i, que alhora, faciliti la col·laboració amb 
l’administració i altres entitats. Les persones que 
formin part de l’Acdc hauran de tenir una visió 
oberta, estar totalment compromeses amb el 
moviment i estar disposades a treballar, com a 
mínim, durant un temps, pel bé comú.

La cooperativa
és una bona opció?

Una cooperativa és una societat que té certes 
diferències respecte a altres models d'organit-
zacions empresarials més populars, com ara 
la Societat Anònima o la Societat Limitada. La 
principal diferència de la cooperativa és que 
està composta per persones que decideixen 
associar-se entre si, de manera que totes elles 
conformen, a parts iguals, l'organització creada.

És per aquest motiu que un principi es proposa 
aquest tipus de societat, però serà la comissió 
núm. 6 de l’anterior fase l’encarregada de docu-
mentar-se i decidir si és aquesta la millor opció.

Com és una cooperativa

Definició legal
Societats que, amb plena autonomia i sota els 
principis de lliure adhesió i baixa voluntària, amb 
capital variable i gestió democràtica, que associ-
en persones físiques o jurídiques que tenen ne-
cessitats o interessos socioeconòmics comuns, 
amb el propòsit de millorar la situació econòmica 

i social de llurs components i de l’entorn co-
munitari, fent una activitat empresarial de base 
col·lectiva, en la qual el servei mutu i l’aportació 
pecuniària dels membres permetin de complir 
una funció que tendeix a millorar les relacions 
humanes i a posar els interessos col·lectius per 
damunt de tot idea de benefici particular.

Valors cooperatius
* Autoajuda
* Autoresponsabilitat
* Democràcia
* Igualtat
* Equitat
* Solidaritat
* Autonomia social

Punts clau
1 persona = 1 vot
Gestió democràtica
Patrimoni col·lectiu

COMPARATIVA

Empresa clàssica

Les persones busquen 
obtenir guanys i beneficiar 
uns sobre els altres

Amb el guany es beneficia
el propietari del capital

Principal objectiu: eixamplar
els marges fins fer-los el més 
profitosos possibles per a 
l'accionista

El benefici aconseguit es 
distribueix entre els 
accionistes

L'accionista dirigeix

La persona no té ni veu ni vot

El nombre de socis és limitat

Els objectius són
independents del soci

Administrada per un nombre
reduït de persones

Empresa cooperativa

Les persones busquen donar 
serveis i el benefici comú

Amb el guany es beneficia la 
prestació de serveis

Principal objectiu: oferir 
serveis de qualitat i 
econòmics, i reportar 
beneficis als socis

L'excedent disponible es 
retorna als socis en 
proporció a les seves 
activitats o serveis

El soci dirigeix

La persona té veu i vot

El nombre de socis és 
il·limitat. Poden ser socis 
totes les persones que ho 
desitgin, segons estatuts

Els objectius són dependents 
de les necessitats dels socis

Es governa amb la 
participació de tots els socis
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Tipus de cooperatives

Primer grau
Integrades per un mínim de tres socis. En coo-
peratives de consumidors i usuaris, el nombre 
mínim de socis va lligat a la mida de la població 
en la que s’estableix (300-50), tot i que pot ser 
menor, amb permís especial, en el cas de no 
tenir personal assalariat.

Segon grau
Mínim de dues persones jurídiques i una ha de 
ser cooperativa.

Algunes classes
de cooperatives

Cooperatives
de treball associat
Són cooperatives de treball associat les que as-
socien, com a mínim, dues persones físiques que, 
mitjançant llur treball, es proposen produir béns o 
prestar serveis per a terceres persones. S’entén 
per activitat cooperativitzada en les cooperatives 
de treball associat el treball que hi presten les 
persones sòcies treballadores i les persones tre-
balladores amb contracte de treball, sempre que 
es respectin els límits legals de contractació que 
regula l’article 131 (de la Llei de cooperatives).

Cooperatives de
consumidors i usuaris
Les cooperatives de consumidors i usuaris tenen 
per objecte primordial el lliurament de béns o la 
prestació de serveis per al consum directe dels 
socis i de llurs familiars, i el desenvolupament de 
les activitats necessàries per a afavorir la infor-
mació, la formació i la defensa dels drets dels 
consumidors i els usuaris.

Cooperatives de serveis
Són cooperatives de serveis les que associen 
persones físiques o jurídiques que són titulars 
d’explotacions industrials o de serveis i profes-
sionals o artistes que exerceixen llur activitat per 
compte propi. Les cooperatives de serveis tenen 
per objecte la prestació de subministraments i 
serveis i l’execució d’operacions destinades al 
millorament econòmic i tècnic de les activitats 
professionals o de les explotacions de llurs socis.

Organs i càrrecs

Assemblea General
L’assemblea general és l’òrgan on participen to-
tes les persones sòcies, i és l’òrgan d’expressió 
de la voluntat social. S’hi ha de debatre i decidir 
qualsevol matèria que li hagi estat atribuïda ex-
pressament per la Llei o per els estatuts socials. 
L’assemblea general ordinària, convocada pel 
Consell Rector,  es celebra una vegada a l’any, 
la resta d’assemblees que es puguin portar a ter-
me tenen la consideració d’extraordinàries. (art. 
43 Llei 12/2015).

Consell Rector
El consell rector és l’òrgan de govern i represen-
tació de la societat, i té competència per establir 
les directrius generals d’actuació de la coope-
rativa seguint la política fixada per l’assemblea 
general. Els membres del Consell Rector (com a 
mínim 3, excepte en el cas de les cooperatives 
de 2 socis) són elegits per l’Assemblea General 
per un període no superior a 5 anys. Els càrrecs 
poden ser reelegibles una sola vegada llevat 
que l'assamblea general en decideixi la reelec-
ció per més periodes. El funcionament intern 
del Consell Rector es troba regulat als estatuts 
socials. Amb caràcter general els membres del 
Consell Rector han de tenir la consideració de 
persona sòcia, llevat que els estatuts socials 
hagin previst l'existència de membres que no 
siguin socis, els quals en cap cas poden superar 
en nombre la quarta part del total de membres.
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Càrrecs proposats per al Consell Rector:

• Gerència.
• Presidència.
• Secretaria.
• Tresoreria.
• Màrqueting i comunicació.
• Relacions institucionals i públiques.
• Direcció de l’Àrea de Conreu.
• Direcció de l’Àrea de Difusió.
• Direcció de l’Àrea de Serveis.
• Vocalies de les diferents disciplines.

Intervenció de comptes
La intervenció de comptes és un òrgan opcional 
per a les cooòperatives. La seva funció és de 
control i ha d’avalar la gestió econòmica de la 
cooperativa, de manera que té dret de comprovar 
en tot moment la seva documentació. L’assemblea 
pot escollir, d’entre persones sòcies o no sòcies, un 
nombre senar de persones interventores de comp-
tes. L’exercici del càrrec és incompatible amb el de 
membre de consell rector, la direcció o gerència.

Com constituir-la

A Catalunya recentment s'ha aprovat un avant-
projecte de llei que quan sigui vigent modificarà 
els tràmits actuals. Mentrestant, cal seguir els 
passos del marc de 2002, que són els següents:

Definir el grup promotor
Les persones que es proposen constituir una co-
operativa tenen la denominació legal de funda-
dors. El conjunt format pels fundadors es coneix 
amb diversos noms: comissió gestora, grup 
promotor, grup emprenedor, etc. Els fundadors, 
amb l’assessorament que creguin convenient, 
han de portar a terme les gestions necessàries 
per constituir la cooperativa.

Escollir el nom
Els promotors han de triar el nom de la coope-
rativa projectada i sol·licitar per escrit al Registre 

de Cooperatives un certificat de denominació 
social, assegurant que no hi ha inscrita prèvia-
ment cap altra cooperativa amb aquesta deno-
minació.

Redactar els estatuts
Els estatuts socials regeixen el funcionament 
de la cooperativa. L’assemblea general podrà 
modificar els estatuts socials, amb el vot favora-
ble, com a mínim de les dues terceres parts del 
nombre de vots dels socis i les sòcies assistents. 
Qualsevol nou soci o sòcia que s’incorpori a la 
cooperativa ha d’acceptar els estatuts socials 
vigents. A més, qualsevol soci té dret, en tot 
moment, a rebre’n una còpia.

CONTINGUT MÍNIM

Aspecte

L’empresa conjunta

Règim social

Criteris de gestió 
democràtica

Criteris de participació 
econòmica

Criteris de participació 
intercooperativa i de foment 
de la formació

Contingut mínim

Denominació social, domicili, 
objecte social, durada, àmbit 
territorial d’actuació i causes 
de dissolució.

Les diverses classes de 
socis, requisits d’admissió i 
baixa, drets i obligacions; 
faltes, sancions i règim 
disciplinari; l’adscripció dels 
socis i les sòcies a la 
Seguretat Social (optant 
entre el règim general o 
l’especial de treballadors 
autònoms), i les normes que 
regiran el treball cooperatiu, 
que poden figurar en els 
estatuts socials i/o ser 
desplegats per un reglament 
de règim intern.

Convocatòria i funcionament 
de l’assemblea general, règim 
d’adopció d’acords, règim 
electoral i estructura dels 
òrgans de govern obligatoris: 
com a mínim, el consell rector 
i també la intervenció de 
comptes si la cooperativa té 
més de tres socis. A les 
cooperatives d’ensenyament 
també és obligatòria la figura 
del director/a, i per tant se l’ha 
de regular en els estatuts.

Responsabilitat dels socis 
pels deutes socials, participa-
ció mínima en les activitats 
de la cooperativa, capital 
social mínim de la cooperati-
va, aportació obligatòria 
inicial dels socis i les sòcies, 
dret de reemborsament de 
les aportacions dels socis, 
criteris d’aplicació dels 
resultats econòmics de la 
cooperativa i dotacions als 
fons cooperatius.

Establiment dels elements 
que serviran per determinar 
la manera com la cooperati-
va farà efectius els principis 
cooperatius de cooperació 
entre cooperatives i d’educa-
ció, formació i informació.

Continua a la pagina següent >
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Celebrar l’assemblea
constituent
Hi han d’assistir tots els socis i s’hi ha d'acordar 
la creació de la cooperativa, aprovar els esta-
tuts i escollir els socis que formaran el primer 
consell rector i els socis que faran d'interven-
tors de comptes. Cal no oblidar escriure'n l'acta, 
que com a mínim hi ha de constar els acords 
següents:

a) Constituir la cooperativa projectada.
b) Aprovar els estatuts socials.
c) Designar les persones amb facultats.
d) Nomenar els socis i les sòcies que seran 

membres del primer consell rector.
e) Nomenar el o els socis que seran membres 

de la intervenció de comptes.
f) Dipositar en una entitat bancària o d’estal-

vi les aportacions inicials al capital social 
realitzades pels socis constituents:

 - L’import del capital social inicial ha de ser el 
que figuri en els estatuts socials i no pot ser 
inferior als 3.000 euros.

 - Com a mínim un 25% de cada aportació 
dels socis constituents s’ha de pagar en el 
moment de la constitució.

Fer l’escriptura
de constitució
S’ha de signar l’escriptura de constitució davant 
de notari i cal que contingui l'acta de l'assemblea 
i el certificat acreditatiu de les aportacions dels 
socis al capital social.

Obtenir el CIF
Cal sol·licitar un CIF –de moment provisional– a 
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. 
Aquest CIF provisional s'usarà mentre la societat 
no sigui inscrita al Registre de Cooperatives.

Les cooperatives estan exemptes del pagament 
de l'impost de transmissions patrimonials i actes 
jurídics patrimonials. Es pot autoliquidar el ITP-AJD.

Inscriure-la al Registre
de Cooperatives
Per inscriure la cooperativa, cal que les perso-
nes designades per l’assemblea constituent ho 
sol·licitin al Registre de Cooperatives, regulat pel 
Decret 203/2003, d’1 d’agost, aportant una còpia 
autèntica i una còpia simple de l’escriptura públi-
ca de constitució atorgada per la notaria.

El Registre, en un termini màxim de tres mesos, 
ha d’inscriure la constitució de la cooperativa i 
retornar als sol·licitants de la inscripció la còpia 
autèntica de l’escriptura pública amb la diligèn-
cia d’inscripció. En cas que el registre observi 
defectes en l’escriptura que n’impedeixin la 
inscripció, ho notificarà a les persones sol·lici-
tants per tal que procedeixin, segons els casos, 
bé a esmenar els defectes, bé a fer novament la 
constitució de la cooperativa.

Una vegada inscrita la cooperativa en el Registre 
és quan són vigents els càrrecs del consell rec-
tor i, si és el cas, de la intervenció de comptes.

Aspecte

L’empresa conjunta

Règim social

Criteris de gestió 
democràtica

Criteris de participació 
econòmica

Criteris de participació 
intercooperativa i de foment 
de la formació

Contingut mínim

Denominació social, domicili, 
objecte social, durada, àmbit 
territorial d’actuació i causes 
de dissolució.

Les diverses classes de 
socis, requisits d’admissió i 
baixa, drets i obligacions; 
faltes, sancions i règim 
disciplinari; l’adscripció dels 
socis i les sòcies a la 
Seguretat Social (optant 
entre el règim general o 
l’especial de treballadors 
autònoms), i les normes que 
regiran el treball cooperatiu, 
que poden figurar en els 
estatuts socials i/o ser 
desplegats per un reglament 
de règim intern.

Convocatòria i funcionament 
de l’assemblea general, règim 
d’adopció d’acords, règim 
electoral i estructura dels 
òrgans de govern obligatoris: 
com a mínim, el consell rector 
i també la intervenció de 
comptes si la cooperativa té 
més de tres socis. A les 
cooperatives d’ensenyament 
també és obligatòria la figura 
del director/a, i per tant se l’ha 
de regular en els estatuts.

Responsabilitat dels socis 
pels deutes socials, participa-
ció mínima en les activitats 
de la cooperativa, capital 
social mínim de la cooperati-
va, aportació obligatòria 
inicial dels socis i les sòcies, 
dret de reemborsament de 
les aportacions dels socis, 
criteris d’aplicació dels 
resultats econòmics de la 
cooperativa i dotacions als 
fons cooperatius.

Establiment dels elements 
que serviran per determinar 
la manera com la cooperati-
va farà efectius els principis 
cooperatius de cooperació 
entre cooperatives i d’educa-
ció, formació i informació.

Ve de la pàgina anterior >
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FASE 3: Mcdc
Acció i moviment

AREA DE CONREU
Ensenyament, pràctica

i aprenentatge 

Disseny · Oficis artístics
Treballs acadèmics finals

Artistes en residència
Monogràfics · Etc.

ÀREA
DE TREBALL
I SEGUIMENT
DEL FUTUR

Ccdc

ÀREA DIFUSIÓ
Exhibicions, mostres

i experiències 

Exposicions · Concerts
Recitals · Concursos

Intercanvis · Visites guiades
Accions a l’exterior · Etc.

VOCALIA D’ARTS PLÀSTIQUES I VISUALSPintura · Dibuix · Escultura · Gravat
Collage · Fotografia · Cinema · Etc.

ARTS VIVES

Dansa contemporània · Teatre físic · Happenings · Body Art · PerformanceVideoart · A
rt digital · Grafit · Land Art · Street Art · Llum i sò · Etc.

VOCALIA D’ARTS ESCÈN
IQ

U
ES

M
úsica · Teatre · Dansa

M
àgia · Circ · Titelles · Etc.

VOCALIA DE CIUTAT, ENTORN I  I MEDI AMBIENT

Patrim
oni natural, històric i cultural · Economia · Societat

Naturalesa · Agricultura i petita ramaderia ecològica.

VOCALIA D’ARTS LITERÀRIE
S
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M
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ARTS VIVES

Dansa contemporània · Teatre físic · Happenings · Body Art · P
erformance Videoart · Art digital · Grafit · Land Art · Street Art · Llum i sò · Etc.

M
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La fase del Mcdc (Moviment 
pel Conreu i la Difusió de la 
Creativitat) comprèn tres grans 
àrees d’activitat per complir 
amb els primers objectius, a 
l’espera del futur Ccdc. 

Des d’un primer moment s’ha establert la ne-
cessitat d’intervenir i/o crear espais dins la ciu-
tat mitjançant diferents disciplines artístiques, 
culturals i educatives. Es proposa la intervenció 
i creació tant d’espais físics i com mentals, es-
pais arquitectònics públics o privats, estables o 
temporals.

Les àrees de treball

Àrea de conreu
Cal aprofitar les grans possibilitats de l’entorn 
educatiu i establir i potenciar connexions amb 
els centres d’ensenyament que hi ha a la ciutat: 
Batxillerat Artístic, Escoles de Primària i Secun-
dària, Escola de Música, casals de gent gran, 
associacions, entitats culturals... 

Els artistes i creadors de l'Acdc han d'entrar a 
les aules per transmetre els seus coneixements 
i explicar les seves experiències i les seves tèc-
niques. S'ha d’incrementar la qualitat i el prestigi 
d’aquests estudis, i, alhora, intentar sembrar en 
els alumnes la llavor vers la creativitat i la cultura.

Aquestes podrien ser algunes de les accions i 
activitats que l'Àrea de conreu podria oferir:

• Disseny.
• Oficis artístics.
• Treballs acadèmics finals.
• Artistes en residència.
• Monogràfics i tallers.
• Intercanvis.
• Etc.

Àrea de difusió
Es plantegen intervencions creatives per a 
transformar i millorar l'oferta cultural de la ciu-
tat, a partir d’accions i propostes innovadores i 
trencadores, temporals o fixes, que, alhora, facin 
d'altaveu entre artistes i creadors de diferents 
camps i procedències.

També es proposen exposicions i accions tem-
porals centrades en un únic tema o creador/a, 
pensant en que cada cas deixi un element per 
al fons artístic de Sant Feliu de Guíxols i l’Acdc, i, 
alhora es vagi construint una gran exposició més 
o menys fixe. Dins aquest mateix marc, també 
és possible l’intercanvi de projectes i tècniques 
entre creatius locals i de fora.

També cal començar a cercar inspiració i acords 
de cooperació amb el Museu Thyssen i el Festi-
val Porta Ferrada, però també amb altres mu-
seus com el MACBA o centres de creació com el 
Konvent, entre molts altres.

Aquestes podrien ser algunes de les accions i 
activitats que podria fer l'Àrea de difusió:

• Exposicions.
• Concerts.
• Recitals.
• Concursos.
• Intercanvis.
• Visites guiades.
• Accions interdisciplinars.
• Etc.

Àrea de treball i seguiment 
del futur Ccdc
La necessitat d'una seu pròpia per a establir-hi es-
pais de conreu i difusió creativa, fa imprescindible 
que aquesta àrea continuï amb la tasca desenvo-
lupada per la comissió 3 de la primera fase.

Cal avançar en tots els aspectes del Ccdc i tenir 
en compte tot el que pot generar més enllà de 
la vessant purament artística i creativa. S'ha de 
pensar en l'activitat econòmica, l'autofinança-
ment, les oportunitats laborals, la creació de 
nous llocs de treball, el comerç just...
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Alguns punts que s'hauran de tenir en compte:

a) Història i antecedents.
b) Ubicació i entorn.
c) Estat i morfologia actual.
d) Projecte de recuperació i reconversió.
 - Usos, disseny i distribució.
 - Versatilitat i adaptabilitat.
 - Essència, tradició i estètica ganxona.
 - Sostenibilitat i responsabilitat.
 - Costos i fases.
e) Acord i inversió inicial.
f) Treballs de reforma i construcció.
g) Gestió i funcionament: el repte de futur.

I mentre esperem el Ccdc,
on treballarem?

A l'espera del futur Ccdc, la proposta és la de 
treballar per a la creació i recerca d’espais des-
tinats a l’exposició, divulgació, ensenyament... 
Han de ser espais oberts a la innovació i a la 
creativitat; espais proactius amb la societat i 
amb els visitants; inclusius per a tots els públics 
i dinàmics en les seves propostes. Caldrà explo-
rar els possibles espais emblemàtics –tancats i 
oberts, públics i privats– que siguin susceptibles 
de poder-hi intervenir, creant un inventari per 
poder-ne avaluar les seves característiques i 
possibilitats reals.

Locals i edificis tancats
• Edifici de Can Rius (Palm Beach).
• 4art pis del Monestir.
• Edifici de l'antic escorxador.
• Antic hospital.
• Edifici de les Vetlladores.

Espai oberts i altres
elements exteriors
• Façanes i edificis.
• Carrers, places, passejos, jardins...
• Paratges naturals, platges, camps, boscos...
• Mobiliari i elements urbans.
• Espais i zones degradades.

Les disciplines

Arts Plàstiques i Visuals
• Pintura.
• Dibuix.
• Escultura.
• Gravat.
• Collage.
• Fotografia.
• Cinema.
• Arts vives.
• Etc.

Arts Escèniques
• Música.
• Teatre.
• Dansa.
• Màgia.
• Circ.
• Titelles.
• Arts vives.
• Etc.

Disseny
• Arquitectura.
• Interiorisme.
• Paisatgisme.
• Disseny gràfic.
• Disseny industrial.
• Arts vives.
• Etc.

Arts Literàries
• Editorial.
• Club de lectura.
• Recitals de poesia.
• Tallers d’escriptura.
• Etc.

Ciutat i Entorn
• Patrimoni artístic, històric i cultural.
• Medi Ambient, naturalesa i sostenibilitat.
• Desenvolupament econòmic.
• Societat, drets i igualtat.
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FASE 4: Ccdc
Consolidació i repte

AREA DE CONREU
Ensenyament, pràctica

i aprenentatge 

Disseny · Oficis artístics
Treballs acadèmics finals

Artistes en residència
Monogràfics · Etc.

ÀREA SERVEIS
Autofinançament
i font d’ingressos

Lloguer d’espais
Matrícules i inscripcions

Cafeteria/Restaurant
Residència · Biblioteca

Cinema · Editorial ·Botiga
Serveis tècnics

ÀREA DIFUSIÓ
Exhibicions, mostres

i experiències 

Exposicions · Concerts
Recitals · Concursos

Intercanvis · Visites guiades
Accions a l’exterior · Etc.

VOCALIA D’ARTS PLÀSTIQUES I VISUALSPintura · Dibuix · Escultura · Gravat
Collage · Fotografia · Cinema · Etc.

ARTS VIVES

Dansa contemporània · Teatre físic · Happenings · Body Art · PerformanceVideoart · A
rt digital · Grafit · Land Art · Street Art · Llum i sò · Etc.

VOCALIA D’ARTS ESCÈN
IQ

U
ES

M
úsica · Teatre · Dansa

M
àgia · Circ · Titelles · Etc.

VOCALIA D’ARTS LITERÀRIE
S
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ARTS VIVES

Dansa contemporània · Teatre físic · Happenings · Body Art · P
erformance Videoart · Art digital · Grafit · Land Art · Street Art · Llum i sò · Etc.

Cen
tre

 de Conreu i Difusió de la Creativitat
Centre de Conreu i Difusió de la Creativ

ita
t

CcdcCc
dc

VOCALIA DE CIUTAT, ENTORN I  I MEDI AMBIENT

Patrim
oni natural, històric i cultural · Economia · Societat

Naturalesa · Agricultura i petita ramaderia ecològica.
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El Ccdc (Centre de Conreu i 
Difusió de la Creativitat) ha de 
ser la base imprescindible per 
nodrir de recursos i consolidar 
el Mcdc. A partir d’aquí, tot un 
repte de futur! 

Per a la seu del Ccdc es planteja com a prioritat 
l’ocupació i recuperació dels edificis i terrenys 
de l'antiga fàbrica de suro de la Ronda de Po-
nent i el Carrer Mascanada, coneguts com Can 
Rosselló o també Ileco.

Història i antecedents

La fàbrica data de 1882 i primerament va ser la 
seu de l'empresa surera Ferrer i Cia., de Fran-
cesc Ferrer i Ribas. Posteriorment, el 1935, la 
fàbrica va ser censada a nom d'Enric Rosselló i 
Vila (més tard, Hijos de E. Rosselló Vila SL). Anys 
després, i fins a la dècada dels vuitanta, s´'hi 
emplaçaria la Ileco.

Cal destacar que l'any 1892, coincidint amb 
la inauguració del tren de Sant Feliu a Girona, 
aquesta fàbrica –juntament amb els magnífics 
jardins de les senyores Casas i vídua de Fer-
rer– va acollir l'exposició de Belles 
Arts que tingué lloc el dia 3 
de juliol d'aquell any.
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Ubicació i entorn

Al estar situat a la Ronda de Ponent, una de les 
entrades més concorregudes de la ciutat, és 
molt visible i fàcil de trobar.

Destaca també per la seva proximitat al centre 
de la ciutat, a l'estació d'autobusos i al futur Mu-
seu Thyssen, i, alhora, és un espai relativament 
aïllat i, per tant, amb pocs problemes de convi-
vència amb els veïns.

A més, es valoren els accessos a peu i en cotxe, 
i, també, la possibilitat de comptar amb terreny 
suficient per a realitzar accions i intervencions 
a l’exterior i, al mateix temps, tenir una zona 
d’aparcament.

Estat i morfologia actual

Actualment la zona d'edificis dona accés a un 
aparcament públic. És per aquest motiu que 
l'any 2016 alguns edificis es van enderrocar total 
i parcialment en els treballs de reparcel·lació i 
adeqüació dels terrenys.

Dels edificis que queden, es proposa intervenir 
principalment en tres d'ells, els quals per les 
seves característiques fan que siguin ideals per 
a l'activitat del Ccdc:

Edificia A
Can Roselló
Can Rosseló, anomenat també "el xalet", és una 
construcció singular que s'havia usat com a 
habitatge. 

Aquest edifici consta de planta baixa i pis, amb 
uns 100m2 per planta. El seu estat actual està 
bastant deteriorat, ja que l'incendi que es va 
declarar el 20 de novembre de 2018 va deixar 
l'interior en una situació molt precària. L'estruc-
tura sembla estar en bon estat, tot i que algunes 
bigues mostren un gran deteriorament.

A

B

C
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EIX LITORAL > Turístic i social

EIX D'EQUIPAMENTS

EIX DE NATURA  > Patrimoni i paisatge

Porta cultural, 
social i de 

natura

MASCANADA6

AJUNTAMENT MONESTIR
FUTUR MUSEU THYSSEN

TEATRE
PAVELLÓ

PISCINA

CAMP
DE FUTBOL

Accés al municipi

Ronda de Ponent

Accés al Massís

d'Ardenya-Cadiretes

Cultural, esportiu

i social
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A B C

Edifici B
La nau petita
Aquesta nau queda unida amb el xalet a través 
d'un petit edifici d'uns 50m2 amb una terrassa 
superior. La nau té una construcció allargada 
i simètrica, que consta d'una sola planta baixa 
d'uns 150m2, la qual es conserven perfectament 
parets i sostre.

Edifici C
La nau gran
Aquesta estructura, amb una estètica construc-
tiva totalment industrial, té un petit soterrani de 
50m2, una planta baixa de 300m2 i un primer pis 
de 300m2 més. Les dues plantes són talment 
simètriques.

El seu estat és bo i l'estructura no sembla estar 
danyada, però, evidentment, els elements de 
fusta s'han de restaurar i alguns elements deco-
ratius se n'ha de valorar la seva conservació. 

En aquesta nau és on es respira de manera més 
clara el passat industrial: columnes imponents, 
sostres alts, moltes obertures, detalls decoratius 
i constructius de l'epoca... L'espai en si ja és tota 
una declaració d'intencions. 

Projecte de recuperació
i reconversió

Tots els espais s’hauran d’estructurar a l’entorn 
dels conceptes de la recuperació i reconversió i 
la proposta arquitectònica i paisatgística ha de 
ser definitiva i sempre de la mà de l’Ajuntament, 
per tal de que l'execució del projecte sigui el 
més aviat possible.
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Usos, disseny i distribució
Cal tenir molt clar els usos que ha de tenir 
Ccdc abans de la fase de disseny i distribució. 
I sobretot, pensar en espais diàfans, còmodes i 
funcionals, equipats per satisfer tot tipus d'usos 
combinables entre si.

En un principi, aquestes serien les àrees i disci-
plines a tenir en compte per saber quins i com 
han de ser els espais:

Àrea de Conreu
Espais per a la docència per aliar-se i complemen-
tar propostes d’ensenyament existents a la ciutat, 
sobretot, el batxillerat artístic i d’arts escèniques 
que es fa a l’Institut Sant Elm, l'Escola de Música i 
altres entitats (casals, associacions, empreses...). 
També s'ha de contemplar la formació professio-
nal d'oficis i tècniques diverses. Per tant, s'han de 
preveure les zones tranquil·les per a l'educació 
més teòrica i/o que necessiti un aïllament acústic 
determinat i les zones més multidisciplinars amb 
un ús més industrial, com de grans volums i la 
maquinària. Igualment s’han de habilitar, en la zona 
més rural (Mascanada) espais per el coneixement 
de l’agricultura i la petita ramaderia ecològica.
 
Àrea de difusió
Espais de creació pel desenvolupament de treball 
d'artistes i creadors, i, alhora, com a marc per a 
l’intercanvi de tècniques i projectes entre profes-
sionals de diferents camps i procedències. S'ha 
de pensar espectacles, mostres En aquest cas 
també cal contemplar les dues zones de treball –
tranquil·les i no tranquil·les– de l'àrea anterior.

Àrea de serveis
Zones singulars, còmodes i pràctiques per als 
serveis que l’entitat ofereix. Es preveuen espais 
per al lloguer individual o col·lectiu (coworking), 
sales de conversa amb cafeteria, restaurant i 
biblioteca, sala de projeccions, cinema i concerts 
de petit format, botiga, sala d'exposicions i resi-
dència per possibilitar l’estada de col·laboradors 
de fora de Sant Feliu de Guíxols

No s'han d'oblidar els espais associatius restringits, 
com despatxos, sales de reunions i magatzem. 
Tampoc tota la zona exterior, la qual pot incloure 
zones ajardinades de descans, terrassa per a la ca-

feteria, zones expositives, zona d'espectacles, etc.

Per un futur, també es planteja la recuperació 
d'altres espais, com les naus i terrenys immedi-
ats de la part posterior a l'edifici C, els quals són 
un veritable potencial per a projectes empresari-
als i culturals afins a l'activitat que el propi Ccdc 
genererà: tecnologia, telecominicacions, noves 
energies, centres d'interpretació de la natura, la 
història i el patrimoni, museus, etc.

Versatilitat i adaptabilitat
Una de les principals preocupacions serà l'espai 
i com distribuirlo. Caldrà crear espais polivalents 
adaptables i versàtils, per tal de poder desen-
volpuar les diferents activitats. Des de concerts, 
conferències, presentacions, formació, exhibició, 
tallers, espais d’assaig i creció escènica, etc.

Mitjançant diferents recursos arquitectònics o 
del mateix mobiliari, caldrà innovar i buscar un 
sistema divisori d'espais, fàcil d'utilitzar i que 
estigui en harmonia amb l'edifici.  

Essència, tradició
i estètica ganxona
Es vol plantejar la possibilitat que en tot el pro-
ces es plasmin aspectes "ganxons” que posin en 
valor l'essència de Sant Feliu de Guíxols. 

En el desenvolupament del projecte i l’ús de ma-
terials, s'ha de tenir en compte el patrimoni his-
tòric de la ciutat (cultura, art, indústria, empresa, 
etc.), així com els fets i les tradicions locals, els 
oficis tradicionals (suro, pesca, traginers, el carri-
let, els inicis del turisme, etc.) i les biografies de 
personatges ganxons.

Sostenibilitat i responsabilitat 
i Medi Ambient
El repte més gran de la humanitat es preservar 
el planeta d’un futur caòtic a causa del canvi 
climàtic. Aquesta realitat ha de guiar tots els 
projectes col·lectius per tal d’evitar-ho. El res-
pecte per la natura i el medi ambient formen part 
essencial d’aquesta actitud i del nostre projecte. 
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Aquesta zona de fàbriques antigues mira cap a 
la vall de les Comes i ens convida a degustar el 
nostre patrimoni històric i natural, però, sobretot, 
ens repta a respectar-lo i a trobar la millor pro-
posta de futur en consonància amb l'entorn.

Cal ser responsables en el procés de reforma i 
construcció. Hem d'utilitzar, tan com sigui possi-
ble, materials i tecnologies respectuosos amb el 
medi ambient que facilitin el consum d'autoabas-
timent energètic i facin del projecte un exemple 
de sostenibilitat.

S'han d'esquivar les especulacions urbanístiques 
i apostar per una àrea creativa en el sentit més 
ampli de la paraula.

En definitiva, el Ccdc ha de ser el missatge de 
benvinguda a una nova ciutat.

Costos i fases
Una de les darreres tasques –imprescindible per a 
la futura acceptació del projecte– és la de dimensi-
onar econòmicament tot el projecte, amb els amida-
ments, partides pressupostàries i fases d'execució.

En aquest càlcul es tindran en compte tots els 
treballs, tan els que fan referència als processos 
tècnics d'enginyeria, arquitectura, paisatgisme, 
disseny i decoració, com dels industrials i de 
producció de l'obra de reforma i construcció.

Acord i inversió incial

És molt important a tenir en compte que aquests 
terrenys i edificis, en part, ja siguin propietat de 
l’Ajuntament, ja que aquest fet pot simplificar la 
intervenció.

Cal fer tots els possibles per fer realitat el Ccdc i 
aconseguir un gran acord de col·laboració amb 
l'Ajuntament. S'ha de demanar el seu compromís 
ferm i a llarg termini:

• Acceptació del projecte.
• Inversió econòmica incial en la recuperació, 

adequació i reforma dels espais.

• Recolzament econòmic i acompanyament en 
els primers anys de gestió del centre.

Treballs de reforma
i construcció

Arribats aquí, i seguint les fases establertes en el 
projecte, s'hauran de gestionar tots els treballs 
de l’obra: preparació dels terrenys, enderrocs, 
obra, restauració, instal·lacions, pintura, fusteria, 
equipaments, decoració, etc.

Per tan, caldrà coordinar a la perfecció tots els 
equips i empreses especialitzades, un tasca que 
caldria fer-se en col·laboració amb l'Àrea d'Urba-
nisme i departaments tècnics de Ajuntament. Les 
relacions i complicitats entre l'Acdc i l'Ajuntament 
han de continuar actives, per tal d'assolir els 
objectius del projecte, i, el que és més important, 
pel bé comú de la ciutat.

Gestió i funcionament:
el repte de futur

L'anterior fase 2 marcarà quina pot ser la millor 
manera d'organitzar el col·lectiu i la viabilitat del 
projecte, però és evident que aquests punts bà-
sics –entre d'altres– podríen ser la clau pel futur 
del Ccdc i els seus associats:

• Visió compartida i explícita del projecte.
• Honestedat i humilitat individual.
• Benefici i bé comú.
• Convivència i cooperativisme.
• Model organitzatiu d'autogestió.
• Anticipació i previsió de problemes.
• Mecanismes de diàleg i comunciació interna.
• Capacitat d'avaluació i crítica interna.
• Identificació de noves oportunitats.
• Nous models organitzatius i reciclatge.
• Accions i lluita contra el canvi climàtic.
• Defensa del medi ambient.
• Excel·lència i qualitat dels serveis.
• Responsabilitat social corporativa.
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Aquests són alguns dels molts projectes, accions 
i conceptes que poden servir d'inspiració i de re-
ferent en tot el procés de creació del Ccdc:

Fabra i Coats
Barcelona
Institució dedicada a la recerca, la producció, l’ex-
posició i la difusió de pràctiques artístiques con-
temporànies. Centrat en el foment de la producció 
artística desenvolupada al nostre context metro-
polità i al nostre país, i obert alhora a l’escena inter-
nacional, el Centre d’Art Contemporani de Barce-
lona és un espai que pren com a missió principal 
l’impuls de les arts visuals actuals, la recerca de 
nous llenguatges creatius, l’obertura a territoris in-
terdisciplinaris i el desenvolupament de polítiques 
de mediació amb el territori i la ciutadania. És un 
espai d’investigació, innovació i desenvolupament 
artístics que aspira a donar, mitjançant la seva pràc-
tica, una resposta possible a la qüestió del paper 
cultural i social que han de tenir els centres d’art 
contemporani locals al segle XXI.

https://www.barcelona.cat/fabraicoats/

Darwin Camp
Bordeus (França)
Aquest gran centre està situat a la riba dreta de Bor-
deus, al barri de la Bastide, en un conjunt d'edificis 
de la caserna Neil. Aquest antic quartel, ara eco-re-
novat, és un dels llocs més visitats de la ciutat. 

Una experiència sociològica única difícil de resu-

mir perquè té un caràcter totalment polifacètic. 
Darwin atrau tant perfils diferents com a projectes 
innovadors. Des de patinadors i entusiastes de 
l’art al carrer fins a empresaris de l’economia ver-
da, aficionats a la música electrònica, defensors 
de la biodiversitat i moltes altres activitats.

Tal com explica el seu fun fundador, Philippe Bar-
re, "Darwin és un lloc que viu: la gent treballa 
aquí, però també venen aquí a esmorzar (orgànic, 
per suposat!). També venen a beure, a passejar, 
a llegir llibre, a descobrir l’art... i els nens poden 
jugar lliurement per les instal·lacions. Darwin és 
un lloc on pots escollir consumir de forma dife-
rent. Un lloc ric, creatiu, alternatiu, viu, dinàmic i 
inspirador".

https://darwin.camp/

La Sala i l'art al carrer
Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Centre de producció i acollida de propostes en 
l’àmbit de la creació contemporània amb l'objec-
tiu donar-les a conèixer a tots els públics.

http://www.lasalavng.cat/

Girona temps de flors
Girona
Ambientacions florals i altres instal·lacions artísti-
ques als monuments, patis i jardins de la ciutat.

https://www.gironatempsdeflors.cat/

INSPIRACIÓ
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Festival Miau
Fanzara (València)
Projecte en constant evolució i creixement, que 
va néixer amb la pretensió de ser un moviment 
social que fomentés la convivència entre els ve-
ïns de la petita població de Fanzara.

https://bit.ly/3jseHsu

La Casa de Carlota
Seus a Barcelona, Medellín, 
Sevilla, Sao Paulo, Madrid, 
México i Lima.
Tal com diuen ells, "Ayudamos a construir mar-
cas relevantes y competitivas a partir de propó-
sitos más humanos, más sociales y más transfor-
madores".

https://www.lacasadecarlotaandfriends.com/

Gargar Festival
Penelles (Lleida)
Iniciativa creada per Binomic.cat amb el suport de 
l’Ajuntament de Penelles i la Diputació de Lleida, 
que vol difondre la cultura artística al món rural 
mitjançant l'Street Art.

http://www.gargarfestival.com/

Hänsel* i Gretel*
Publicació digital
Revista de pensament cultural que neix amb la 
vocació de generar un espai de reflexió entorn 
a la creació cultural, a partir del debat crític i la 

confrontació d'idees. Reflexions a l’entorn de la 
programació cultural. Exemples: els festivals, Bar-
celona i el seu “èxit” turístic, cultura, arquitectura, 
dansa, espectacles...

https://hanseligretel.cat/

Festival Riu d’Art
Riba-Roja d’Ebre (Tarragona)
Fàbrica experimental d’art, cultura, actuacions, ta-
llers i activitats, en el forma d'Street Art. Artistes 
locals i internacionals fan les seves intervencions 
a façanes, edificis públics i privats i espais degra-
dats per a crear una sinergia entre les estructures 
de el poble, la gent local i els creadors.

https://www.riudart.cat/

La Sala i l'art al carrer
Romangordo (Cáceres)
Murals i frases que expliquen la història d'un po-
ble que manté la seva identitat a través de la pin-
turana. Una visió d'Street Art molt concreta i apli-
cada i condicionada per l’entorn rural i la identitat.

https://bit.ly/2IUqCm6

TheCreativeFest
Plataforma online
És una plataforma que identifica, connecta, inter-
connecta i dóna visibilitat i projecció al talent cre-
atiu amb més futur de Barcelona/Catalunya. Un 
projecte obert i sempre en construcció que neix 
de la necessitat latent de posar en evidència i en-
fortir el principal actiu d'aquest país: la creativitat. 
Promogut per un equip de periodistes, entre ells, 
Tatiana Ballbé.

https://thecreative.net/
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Entorno Thyssen
Málaga
El projecte neix amb l'objectiu de posar en marxa 
activitats que impulsaran les accions que es de-
senvolupen per a incentivar l'activitat econòmica 
de la ciutat.

https://bit.ly/2FV6Qpu

El Konvent
Cal Rosal (Barcelona)
Molt a prop de Berga, i a 100 km de Barcelo-
na, la gent d'El Konvent es defineixen com el 
veritable centre d’art i propostes alternatives de 
Barcelona. Una proposta d’autogestió d’un es-
pai, innovadora, trencadora, sense concessions, 
sense límits mentals, oberta. El seu fundador és 
Pep Espelt i es defineixen com un espai privat, 
públic i obert, amb una organització pròpia, diu 
Espelt: “És pot fer tot però amb organització, 
sense control res no funcionaria”. Tenen espais 
de coworking, residència, menjadors, sala po-
livalent, estudis fàbrica, cuina, nau arts escèni-
ques, cinema, nau circ...

https://konventzero.com/

Llum BCN
Barcelona
Festival d'Arts Lumíniques. Transformació del bar-
ri del Poblenou en un laboratori de recerca al 
servei d’artistes d’arreu del món. Creadors que 
utilitzen la llum, el moviment, la realitat virtual o la 
intel·ligència artificial, per explorar noves formes i 
significats per a l’espai públic i eixamplar els límits 
de les nostres percepcions. El festival ha estat co-
missariat per Maria Güell.

https://www.barcelona.cat/llumbcn/ca/

Can Xalant
Mataró (Barcelona)
"Espai de producció de coneixement. Una ma-
sia, amb les seves corts, la seva era, s’ha trans-
format en un espai de creació i producció de 
projectes d’artistes visuals i en un lloc de de-
bat sobre el pensament contemporani”, diu Pep 
Dardany, director. Consta del Programa Labora-
tori: espais i equips per a la producció, artistes 
amb taller a Can Xalant, projectes residents, 
cursos i tallers, Programa Residència, Programa 
Intercanvis...

https://www.canxalant.cat/es/

Tarambana
Cardedeu (Barcelona)
Un espai gastronòmic en el que s’integra la cultu-
ra, les arts escèniques i el moviment cultural local 
com a elements que forment part d’una proposta, 
com a mínim, més integral i interessant que la ma-
joria de les que podem trobar al país.

http://tarambana.cat/

Civitas Cultura
Guardiola de Berguedà
(Barcelona)
Es defineixen com: “Som un petit equip associa-
tiu apassionat per compartir cultura creativa per 
la civilitat de la vida comú i personal que hem 
treballat sempre per la cultura pública i ens hem 
enamorat del patrimoni romànic del Berguedà, 
no per fer-hi la nostra: volem donar-lo a conèixer 
perquè estem convençuts que és de primer ni-
vell, volem compartir-lo amb els ciutadans plurals 
del Berguedà i de tot Catalunya, volem implicar-hi 
a creatius desperts i amb reptes pel futur, i volem 
establir suma de col·laboracions amb tothom qui 
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viu la cultura com a motor per un país i un món 
millor: més igual, ecològic, compartit, democràtic, 
lliure i sense exclusions”. Toni Puig és el referent i 
pensador del projecte.

Xarxaprod
Plataforma online
Xarxa d’espais de producció i creació de Cata-
lunya, una associació que aglutina centres de 
producció i creació tant públics com privats al 
servei de la producció cultural contemporània. 
Creada l’any 2006, l’objectiu principal de Xar-
xaprod és compartir i optimitzar recursos amb 
la finalitat d’enriquir el teixit productiu a dispo-
sició de creadors/es i fomentar la seva relació 
amb la societat. Aquesta xarxa integra 26 espai 
diferents, ja siguin multidisciplinaris, de creació 
literària, arts visuals i plàstiques, cinema i pro-
ducció audiovisual, arts escèniques o sonoritza-
ció i música.

https://www.xarxaprod.cat/

Fàbriques de Creació
Barcelona
Centres de creació fins a beques per a artistes, 
un espai que recull tot allò que té relació amb la 
creació i l'experimentació artística ara i aquí a Bar-
celona. Nauivanow, Sala Becket, Ateneu Popular 
9 barris, Tantarantana, Hangar, La Escocesa, Es-
cenari Joan Brossa, La Central del Circ, La Calde-
ra, Fabra i Coats i Graner.

https://www.salabeckett.cat/

Nauivanow
Barcelona
Tenen com a Missió: facilitar la creació, la mobili-
tat i la internacionalització de projectes, així com 

la captació de professionals de la cultura, especi-
alment de les companyies de teatre emergents. 
La Visió: volen ser un referent internacional en 
la professionalització, la mobilitat i les residènci-
es de creació escènica, ajudant a la dignificació 
del sector, i ser un espai on les comunitats dels 
territoris puguin conviure amb les companyies i 
formin part dels processos creatius. 

https://nauivanow.com/

Sala Becket
Barcelona
Espai d’exhibició, creació, formació i experimen-
tació teatral, dedicat especialment a la promoció 
de la dramatúrgia contemporània i la difusió de 
l’autoria teatral catalana.

https://www.salabeckett.cat/

Ateneu Popular 9 barris
Barcelona
Centre socio-cultural públic que funciona segons el 
model de gestió comunitària; el qual neix de l’ocu-
pació veïnal l’any 1977 d’una planta asfàltica que es 
va construir entre els barris de Roquetes i Trinitat 
Nova. Recuperant la idea de la cultura, la interven-
ció i la vinculació amb el territori aposta per ser un 
projecte que contribueixi a la transformació social.

https://ateneu9b.net/

Tantarantana
Barcelona
L'espai neix el 1992 en una petita sala que va agafar 
el nom del carrer on estava ubicada. En un primer 
moment els seus espectacles estaven enfocats cap 
als més petits, i quan es va consolidar la programa-
ció familiar, es va decidir la possibilitat de programar 
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espectacles per a públic adult. Com que va quedar 
petita, el 1996 va traslladar-se a la seva ubicació ac-
tual al carrer de les Flors del barri del Raval. 

http://tantarantana.com/

Ex Abrupto
Plataforma online
El seu manifest: Som un col·lectiu de professionals 
del camp de l’art, del disseny, de l’educació i de 
la gestió cultural. Reivindiquem la descentralització 
territorial i institucional de l’art contemporani, i per 
això, produïm i impulsem propostes en aquest sen-
tit. Activem escenaris artístics nòmades i descen-
tralitzats convidant a artistes, consolidats i sobretot 
emergents, a intervenir-hi. Donem visibilitat a qual-
sevol de les disciplines existents i per existir, i va-
lorem sobretot les propostes contundents, rebels i 
fetes amb absoluta llibertat. Partim de la base que 
les propostes han de ser innovadores i posseir un 
esperit transformador. Treballem de forma interdis-
ciplinari i indisciplinar desobeint la formalitat ex-
positiva. Som nòmades. No tenim camp base per 
executar els nostres projectes; funcionem, per tant, 
de forma errant. Plantegem els espais d’execució 
com a llocs de convivència entre artistes, creatius 
i públics; els episodis que engendrem no són no-
més una mostra de diverses peces sinó espais de 
trobada, coneixença, rebel·lió artística i connexió 
amb el territori.  Estem convençuts que treballar 
en obert i en escenaris no confortables ens mul-
tiplica les capacitats, i per això sumem amb altres 
col·lectius, entitats i persones per augmentar les 
perspectives de contemplació i redoblar el nostre 
potencial.

http://www.exabrupto.cat/

Hangar
Barcelona
Centre per a la investigació i la producció artística 
que dóna suport a creadors i artistes. L’objecte 
final de l’activitat d’Hangar és oferir als projectes 

artístics el millor context possible per a la seva 
realització segons els seus objectius particulars.

https://hangar.org/ 

La Escocesa
Barcelona
Fàbrica recuperada, reoberta i posada en funcio-
nament per un grup d’artistes que en els anys 90 
va decidir reinterpretar l’ús de la factoria i posar 
en dubte els seus principis jeràrquics i alienants. 
Es defineixen com a "Fàbrica oberta de creació 
analògica" i té una organització interna assem-
bleària. 

https://laescocesa.org/ca 

Escenari Joan Brossa
Barcelona
Escenari Joan Brossa és la continuïtat de L’Espai 
Escènic Joan Brossa que va obrir les seves por-
tes el desembre de 1997 de la mà de Jesús Jul-
ve “Hausson” i Hermann Bonnín. És un espai de 
recuperació de l’autoria catalana extraviada i un 
espai de recerca de diàleg i ponts amb les avant-
guardes, des de l’experimentació i la mirada dels 
creadors emergents del segle XXI. És un fòrum de 
reflexió i opinió a l’entorn de les arts escèniques i 
parateatrals contemporànies i la seva relació amb 
la societat. A més, és l’espai des d’on internaciona-
litzar la figura de Joan Brossa i la seva obra teatral.

http://escenaribrossa.cat/

La Central del Circ
Barcelona
La Central del Circ és un espai de creació, investi-
gació, entrenament, assaig i formació continuada 
destinat als professionals de les arts del circ. Vol 
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donar suport a les arts del circ i l’acompanyament 
dels projectes artístics en els àmbits de la crea-
ció, la gestió, la producció i la difusió, afavorint 
el desenvolupament del circ i els seus creadors 
i creadores, generant sinèrgies amb altres arts i 
promovent la interrelació a través de xarxes a ni-
vell local, nacional i internacional.

https://www.lacentraldelcirc.cat/ 

Graner
Barcelona
Centre de creació de dansa i arts vives. Un es-
pai per a la investigació, la creació i la producció 
artística, flexible i en moviment constant, capaç 
d’adaptar-se a les necessitats dels artistes i els 
seus processos.

http://granerbcn.cat/es/

Olot Cultura
Olot
Exemple de coordinació i coorganització de dife-
rents espais, diferents col·lectius, diverses disci-
plines...tot en un portal municipal i en un projecte 
pensat per la ciutat i la seva gent. Projecte inte-
grador de tots els col·lectius i dirigit a totes les 
persones.

https://www.olotcultura.cat/

La Bonne
Barcelona
Espai Francesca Bonnemaison és un espai edu-
catiu amb propostes interessants per a tot tipus 
de col·lectius, que integra molt bé les propostes 
per a joves i gent gran.

https://labonne.org/

La Caldera
Barcelona
Centre de creació de dansa i arts escèniques 
fundat l'any 1995. s dedica a les pràctiques ar-
tístiques que parteixen del cos i el moviment. La 
seva activitat es centra en acollir i acompanyar 
els processos dels creadors i proposar contex-
tos innovadors per a compartir els resultats. Un 
centre que fomenta la recerca, el pensament i la 
seva transmissió. Que treballa per a potenciar la 
creació emergent, la renovació de llenguatges i 
l’apropament a nous públics. Forma part del pro-
grama de Fàbriques de Creació de l’Ajuntament 
de Barcelona.

http://www.lacaldera.info/

CaixaEscena i EduCaixa
Barcelona
Projecte d’introducció al teatre i a l’expressió cor-
poral de Fundació "la Caixa". El darrer any més de 
700 alumnes i més de 100 professors/es.

https://educaixa.org/

Escola ESDI
Sabadell
Centre referent en formació en el camp del dis-
seny. Adscrita a la Universitat Ramon Llull. Ha si-
gut seleccionada els últims dos anys consecutius 
com a primer centre català per estudiar disseny, 
segons el prestigiós U-ranking del BBVA. Som 
l’únic centre de l’Estat que imparteix formació en 
6 itineraris curriculars dins del Grau Oficial de Dis-
seny: Moda, Audiovisual, Producte, Interiors, Grà-
fic i Integració Multidisciplinària

https://esdi.es/ca
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Escola Massana
Barcelona
Centre municipal d’Art i Disseny de Barcelona. Ini-
cia la seva tasca pedagògica el 14 de gener de 
1929 fruit del llegat del filantrop barceloní Agustí 
Massana. La seva pedagogia es desplega a par-
tir de diferents plans d’estudis, essent un centre 
únic i integral de referència en l’ensenyament de 
les arts i del disseny.

https://www.escolamassana.cat/

Roca Umbert
Granollers (Barcelona)
Roca Umbert és un espai cultural en constant 
transformació, al servei dels processos cre-
atius, la formació artística i el diàleg entre les 
arts, que avança cooperant amb el teixit eco-
nòmic emergent, sobretot amb la indústria au-
diovisual.

El seu caràcter multidisciplinari i l’enfocament 
integral de la creació, que comprèn la investi-
gació, la creació, la formació, la producció i la 
difusió són els eixos d’acció de les àrees que 
conformen Roca Umbert, i la seva activitat es va 
intensificant a mesura que avança també la re-
habilitació de les naus.

Un escenari únic on la literatura, la música, la cul-
tura popular, les arts visuals, els audiovisuals, el 
pensament, el patrimoni poden combinar-se i en-
trecreuar-se per experimentar en tots els camps 
de la creació contemporània i on poden ser com-
partides entre els creadors i la ciutadania.

Una innovació oberta i col·laborativa que fa de 
Roca Umbert un laboratori més que un conteni-
dor, que coopera amb el teixit econòmic i social 
de la ciutat de Granollers.

http://rocaumbert.com/

Bruit du frigo
Bordeaux (França)
Bruit du frigo és un col·lectiu de creació urbana 
fundat el 1997, que reuneix arquitectes, artistes, 
urbanistes, mediadors i constructors. Realitza pro-
jectes artístics, participatius i contextuals a l’espai 
públic, combinant instal·lacions i escenografies 
urbanes, microarquitectures, accions col·lectives 
i esdeveniments culturals. Són els fundadors de 
la Fabrique Pola, seu del col·lectiu i centre cultural 
a Bordeaux.

https://bruitdufrigo.com/a-propos/presentation/ 

Ile de Nantes
Nantes (França)
Una ciutat molt potent a nivell cultural, espai pú-
blic, etc. L'Ile de Nantes és un projecte molt in-
teressant, una petita illa enmig del riu on abans 
hi havia tota la industria de l'astilleria naval. Ara 
s'està transformant i el canvi és constant: nous 
habitatges, noves empreses, crativitat, el Quarti-
er de la creation...

https://www.iledenantes.com/ 

Le Voyage à Nantes
Nantes (França)
Una exposició a l'aire lliure amb intervencions ur-
banes i artístiques, algunes de permanents en i 
d'altres de temporals. És interessant el recorre-
gut anomenat Linia verda, una senyalització de  
l'itinerari per veure les instal·lacions permanents. 
Implica diversos espais i zones de la ciutat, sense 
tancar-se només al centre, fet que ajuda a obrir-
se als ciutadans i al turisme.

https://www.levoyageanantes.fr/
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Centre Int. Loris Magaluzzi
Reggio Emilia (Itàlia)
El Centre Internacional Loris Malaguzzi està situat a 
Reggio Emilia, un municipi d'Itàlia a la regió d'Emí-
lia-Romanya, a la província de Reggio de l'Emília de 
la qual és capital. Loris Magaluzzi va ser l'iniciador i 
inspirador de la metodologia educativa del centre, 
batejada amb el nom de Reggio Emilia Approach®.

És un lloc de trobada i discussió per a aquells que 
pretenen innovar en educació i cultura. Un espai 
obert a totes les edats, a les idees, a les diferents 
cultures, que, a partir de l’experiència dels cen-
tres municipals d’infantil i preescolar, produeix 
recerca, innovació i experimentació sobre contin-
guts i processos educatius 0-99.

Ofereixen un programa per a nens, famílies i 
adults que inclou visites guiades, tallers, explo-
racions, contacontes, jocs, diversió... També jor-
nades de formació dedicada a professors, edu-
cadors, professionals, pedagogs, estudiants, 
curiosos... Tenen guarderies i escoles de tots els 
nivells, tallers universitaris sobre diferents temes 
(llum, digital, gràfic, paper, fang) on   s’entrellacen 
diferents idiomes. Espais i contextos poc habitu-
als on experimentar i mantenir activa la creativitat.

A banda de totes aquestes ofertes presencials al 
centre, tenen també una plataforma que acosta 
aquesta a tot el món aquest ecosistema de con-
tinguts i estratègies educatives, a través de semi-
naris web en directe, cursos, vídeos i publicaci-
ons digitals, etc.

https://www.reggiochildren.it/centro-internazio-
nale-loris-malaguzzi/

Nau Bostik
Barcelona
Tal com diu Xavier Basiana, un dels gestors de la 
Nau Bostik, "El projecte sorgeix amb la voluntat 
d’impulsar i donar visibilitat a tot tipus d’activitats 

relacionades amb la cultura i el lleure, tot mante-
nint els principis de diversitat i sostenibilitat com 
a línies mestres, i buscant alhora d’erigir-se com 
a plataforma per a la difusió de la informació i del 
coneixement".

També diu "Visualitzem aquesta nova iniciativa 
com la consolidació d’un lloc de referència per 
al veïnat i les entitats de La Sagrera on fomentar 
i facilitar la seva acció social i cultural, tot impli-
cant-los alhora en la participació i la gestió dels 
espais. Sempre que sigui possible, volem que la 
nostra tasca es realitzi en col·laboració amb els 
actors socioculturals del barri, amb els quals tro-
barem interessos compartits. Aquest esforç comú 
ajudaria a l’enriquiment del moviment associatiu 
de La Sagrera, amb l’oferta de noves i diverses 
opcions a tots els veïns".

http://naubostik.com/

Matadero
Madrid
Matadero Madrid Centro de Creación Contem-
poránea està promogut per l’Àrea de Cultura, Tu-
risme i Esports de l’Ajuntament de Madrid. Creat 
el 2006 i situat a l’antic matadero i mercat de bes-
tiar de la ciutat, és un recinte de gran valor patri-
monial i arquitectònic, d’una enorme personalitat 
i referent ciutadà.

L'activitat de Matadero Madrid s'articula, sota la di-
recció artística de Rosa Ferré a través de l'Oficina de 
coordinació, que gestiona els programes transver-
sals, d'Intermediae (espai d'investigació i producció 
per a pràctiques artístiques situades que promou la 
implicació cultural ciutadana en la producció cultu-
ral ); y del Centre de residències artístiques.

A través de dos centres públics amb direccions 
artístiques independents: Cineteca Madrid i Na-
ves del Español a Matadero, i a través d’una sèrie 
de socis privats amb iniciatives que contribueixen 
a una programació global àmplia, diversa i multi-
disciplinària: Central de Diseño (plataforma per a 
la promoció) disseny gestionat per la Fundación 
Diseño de Madrid-DIMAD), Extensió AVAM (gesti-
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onat per Artistas Visuales Asociados de Madrid), 
i Casa del Lector (centre internacional per a la 
investigació, el desenvolupament i la innovació 
en la lectura, dependent de la Fundació German 
Sánchez -Ruipérez).

Tots i cada un d’aquests espais conformen una 
programació que es va construint orgànicament. 
Porque és precisament una especificitat múltiple 
de Matadero la que genera un terreny més propi-
ci per a l’intercanvi col·lectiu de noves idees.

https://www.mataderomadrid.org/

La Fábrica
Madrid
Creada a Madrid el 1995 per desenvolupar des 
de la iniciativa privada projectes culturals contem-
poranis que aportin valor a la societat. La Fábrica 
compta avui amb un equip de 50 professionals.

La fotografia i les arts plàstiques, la literatura, el 
cinema, la música o les arts escèniques són les 
disciplines que protagonitzen els seus projectes, 
que també aborden àmbits com el pensament, la 
societat, el desenvolupament sostenible, les ten-
dències, el turisme i l'estil de vida.

Treballen diferents formats per contribuir a la 
creació cultural i al seu divulgació. Exposicions, 
festivals i programes de carrer. Llibres i revistes. 
Convocatòries, premis i beques. Disseny i progra-
mació de centres culturals. Programes de forma-
ció, estratègia cultural, consultoria i comunicació 
de la cultura. Internet, social media, desenvolupa-
ment i disseny d'aplicacions multiplataforma. Cre-
ació i gestió de continguts audiovisuals.

Educació i oci cultural, suport a joves creadors i 
emprenedors culturals, integració social, promo-
ció turística, cooperació al desenvolupament, 
projecció exterior. Projectes culturals per assolir 
objectius socials.

El 2013 La Fábrica es trasllada al carrer Albereda 
9, al barri amb la major efervescència cultural de 
Madrid. Un espai de 400 metres quadrats obert 

a la ciutat, un referent contemporani. Llibres, art i 
fotografia. Gastronomia i lloc de reunió a la sorti-
da de la feina. Activitats culturals obertes i espai 
per a la creació i la formació.

També tenen editorial i botiga online.

https://www.lafabrica.com/

Centre d’Art i Natura
Farrera (Lleida)
El Centre d’Art i Natura de Farrera està situat al 
cor dels pirineus catalans, al Pallars Sobirà, al po-
ble de Farrera. 

És una residència de treball per a artistes i inves-
tigadors i gaudeix d’un entorn privilegiat i tranquil 
ideal per a la reflexió, la inspiració i la creativitat. 
Ha acollit artistes d’arreu del món: Francesc Parce-
risas, Rebekah Clarckson, Alexandra Laudo, Bian-
ca Siu Davies, Jaume Cabré, Manel Forcano, Paul 
Leech, Colom Tóibín, Dolors Udina, Eulàlia Valldo-
sera, Nicola Lefanu o Feliu Formosa, entre altres.

És de titularitat municipal i el servei està gestionat 
per l’associació sense ànim de lucre, els Amics 
del CAN.

https://farreracan.cat/

La Casa Encendida
Madrid
La Casa Encendida és un centre social i cultural 
de la Fundación Montemadrid, un espai obert i 
dinàmic, per a tots els públics, on conviuen al-
gunes de les expressions artístiques més avant-
guardistes amb activitats educatives, de reflexió 
i de debat, que giren al voltant dels seus quatre 
àrees d'actuació: Cultura, Solidaritat, Medi Ambi-
ent i Educació. Des de cadascuna d'elles es de-
senvolupen diverses activitats que responen als 
interessos i demandes d'un públic compromès i 
interessat en les derives de l'actualitat.
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Treballen en l'àmbit cultural, social i formació no 
reglada. Un espai de reflexió i debat que dona su-
port i difusió de la feina de nous creadors. Labo-
ratori de creació i focus d'estímuls, i, en diefinitiva, 
un punt de trobada per a tothom.

Tenen una plataforma virtual anomenada La Casa 
On, per seguir tractant des de la transversalitat 
les qüestions del nostre temps. Una aposta pels 
nous formats de creació, exhibició i coneixement, 
així com una proposta de futur i internacionalit-
zació per seguir connectant i ampliant a les dife-
rents comunitats que conformen La Casa Encen-
dida més enllà del seu espai físic.

https://www.lacasaencendida.es/

...i etcètera!
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ARA ET TOCA A TÚ!

Que en penses?
Hi vols participar?

Estaríem encantats de rebre 
la teva visió. És molt important 
saber el que pensen les 
persones vinculades amb Sant 
Feliu de Guíxols que tenen 
alguna relació amb les arts, la 
cultura i la creativitat en la seu 
sentit mes ampli.

La teva participació és 
imprescindible per assolir amb 
èxit aquest projecte!
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