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Les indústries culturals i creatives es troben, en l’àmbit
internacional, entre els sectors emergents més dinàmics del comerç
mundial i hi ha, en general, una voluntat d’apostar per la cultura
com a eina de regeneració urbana i de transformació de la ciutat
que pugui compensar el declivi de la ciutat industrial.
Les indústries creatives (IC) com a activitats que tenen el seu origen
en la creativitat individual, l’habilitat i el talent tenen potencialment
la possibilitat de generar riquesa a través de la creació i exploració
de la propietat intel·lectual, del treball cooperatiu i de les formes
d’emprenedoria. Les IC engloben especialitats professionals tan
diverses com arts visuals, cinema, vídeo i audiovisual, publicitat,
arquitectura, joieria, disseny, moda, música, arts escèniques,
antiguitats, artesania, programari i serveis informàtics, edició,
premsa, televisió i ràdio.
La ciutat de Girona ha estat durant el darrer quart del segle XX i el
primer decenni del segle XXI un pol dinàmic i actiu a l’entorn de les
arts plàstiques així com un lloc de referència en activitats culturals,
i se situa en la segona posició com a ciutat cultural de Catalunya.
La crisi econòmica i els canvis en el consum cultural han fet que
aquesta activitat vagi en retrocés: han tancat la majoria de galeries
d’art de la ciutat, molts artistes han deixat la pràctica professional
i els que continuen actius ho fan majoritàriament en un entorn
d’economia submergida i en precarietat.
La reconversió de les produccions dels artistes visuals en indústria
creativa pot garantir la supervivència i redefinició d’un sector que
hauria de buscar la seva viabilitat i repensar el seu lloc en el mercat.
Així mateix, quan parlem d’art contemporani s’ha de fer també
atenció a totes les formes de creativitat i d’innovació: cal estar
atent a la creació de productes culturals, les aplicacions de noves
tecnologies que comportin comunicació i tot el que suposa noves
formes de transmissió de coneixement.
D’una banda, el sector empresarial i la indústria local poden ser
una bona veta d’ocupació si s’obren a l’oportunitat que pot suposar
introduir en els equips de treball nous professionals creatius amb
capacitat d’aportar propostes d’innovació.
D’altra banda, Girona és una ciutat “turistificada” que té en el Barri
Vell el gran focus d’atenció. Altres barris han quedat marginats dels
fluxes de creació de riquesa malgrat el seu potencial atractiu.
El turisme és una gran font d’ingressos per a la ciutat però s’ha
de treballar per un turisme cultural de qualitat, que diversifiqui
focus i interessos, també les zones de visita. Una política que
potenciï l’establiment de comerços i tallers de petites empreses
de productes innovadors de qualitat vinculats a les àrees de
disseny, creació visual, arquitectura, joieria, art, etc. pot suposar
una regeneració positiva d’algun d’aquest barris si presenta unes
característiques favorables d’antuvi, i al mateix temps l’ampliació
de l’oferta cultural amb un nou element d’interès per als visitants
i, de retruc, que es desenvolupi una nova forma de reactivació de
l’activitat econòmica local a llarg termini.
Segons els estudis realitzats per la Generalitat de Catalunya per

a la redacció del Pla Estratègic de la Cultura Catalunya 2021, els
percentatges de treballadors en activitats artístiques i serveis
culturals, en indústries culturals i en altres activitats culturals sobre
el total de treballadors a les comarques gironines se situen en unes
proporcions molt similars a les del conjunt de Catalunya (excloent
la ciutat de Barcelona, on hi ha una molt elevada concentració
d’aquestes activitats).
Segons l’estudi de la consultoria ARTImetria realitzat el febrer de
2010 hi ha 805 artistes a Girona (d’un total de 5.343 a tot Catalunya).
L’estudi del 2011 de la Generalitat amb dades del 2009 sobre les
indústries culturals catalanes indica que hi ha 20.140 indústries
culturals a Catalunya.
Aquesta memòria recull els resultats d’un projecte innovador i
experimental portat a terme des de l’Ajuntament de Girona, a través
del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona, i que es concentra
en l’estructuració i atenció al sector emergent de les indústries
creatives i que territorialment englobaria la ciutat de Girona, però
també començaria l’expansió cap a les comarques de la demarcació.
L’objectiu és crear una plataforma de treball útil per a la incubació
de projectes empresarials, l’activació del mercat i la creació de
nous llocs d’ocupació al voltant de les indústries creatives. Unes
indústries que han de ser el motor dinamitzador de l’activitat
cultural de la ciutat, una eina d’intervenció en la reconversió
del sector de les arts visuals i una contribució a l’activació de
l’economia creant ocupació.
S’ha treballat des de dos vessants: d’una banda en la innovació en
el sector i les empreses i, de l’altra, en la innovació en l’ocupació.
Innovació en el sector
Pel que fa al primer àmbit, s’han posat les bases per identificar
i estructurar el sector de les indústries creatives, fent especial
atenció als camps de les arts plàstiques amb voluntat d’estimularne l’actualització i reconversió als temps actuals i a les possibilitats
de professionalització detectades. En paral·lel s’ha volgut potenciar
la creació d’una xarxa d’agents que es complementen posant
en relació el sector públic i el privat. I en darrer lloc, s’ha volgut
fer incidència en la formació de professionals, un cop detectats
els possibles nous perfils professionals, orientant els perfils
tradicionals i fent de pont entre l’activitat econòmica i la formativa.
Innovació en l’ocupació
Pel que fa al segon àmbit, es considera un programa pilot com a
modalitat de creació d’ocupació, ja que s’experimentaran noves
tècniques que s’han observat que han estat exitoses en d’altres
territoris creatius. Es tracta d’accions de proximitat, pràcticament
d’acupuntura a domicili en el territori on ens proposen treballar. Es
planteja com un projecte pilot que ha de suposar introduir llavors
que esdevinguin llocs de treball o ocupació autònoma sostenible. Un
paper important de nosaltres com a organitzadors serà la pedagogia
en la creació d’ocupació, el rol de mediació i el d’assessorament i
acompanyament a les iniciatives emprenedores en el camp de les
indústries creatives. Les accions proposades són un programa de
pràctiques per una banda, i de mentoratge per l’altre, tot plegat per
a 12 professionals o estudiants en situació de professionalització
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als quals s’atorga el suport d’un equip divers de 12 professionals
consolidats, emprenedors i innovadors que treballen compartint la
gestió d’un espai de coworking entés com a cooperativa professional
(Cookingirona). Per altra banda, s’actuarà en la regeneració d’un
barri deprimit econòmicament i envellit socialment promovent
l’obertura de botigues-taller que acolliran projectes creatius
d’autoocupació.

El projecte s’identifica plenament amb l’objectiu de detecció de
persones creatives i talentoses, fomentant la innovació i la creació
de xarxes entre agents clau. També té previst l’acompanyament de
projectes emergents.

Així, les accions desenvolupades es concreten en els següents apartats que anirem desenvolupant al llarg d’aquesta memòria:
1. PLATAFORMA DE SUPORT
1.1. Oficina de suport
1.2. Creació Web App
1.3. Plataforma Llançadora
1.4. Activitats i Jornades
1.5. Comunicació
2. FORMACIÓ
2.1. Formació

1. ACCIÓ 1.1 OFICINA DE SUPORT

L’oficina de suport és una unitat de gestió que du a terme els serveis d’assessorament, inventari i
mapatge del sector i activa la creació de l’aplicació d’interconnexió dels professionals (ocupats o no),
assumint la intermediació entre el sector, els recursos i l’Administració.
Aquesta acció és la més estructural entre les plantejades, atès que suposa la creació d’un servei
d’assessorament en autoocupació.
Adreçada als professionals i empreses del camp artístic, cultural i indústries creatives en general,
funciona com a complement als serveis prestats pel Servei d’Ocupació Municipal (Girona Emprèn) i
hi treballa de forma coordinada. De fet, al llarg de 2014 s’han elaborat i començat a aplicar protocols
propis d’actuació per tal que en el cas de consultes i peticions dels professionals de les indústries
creatives es realitzi un recorregut complet i així sumar al suport de Girona Emprèn l’assessorament
especialitzat en matèria de creació, artístic i cultural per part del Bòlit Emprèn.
El caràcter específic que té aquest sector, absolutament associat a la innovació, creació i creativitat,
fa que les iniciatives en aquest camp hagin d’ajustar-se a la forma d’actuar, de comunicar-se (per
exemple en l’ús de terminologies i vocabulari propis) i d’adreçar-se al mercat (sovint es parla de
públics més que no pas de clients, per exemple). Altrament, el coneixement d’aquest mercat, de què
hi ha en oferta i de quina és la demanda a la mateixa ciutat o al territori fa que es pugui orientar els
professionals i empreses d’una forma eficaç sobre quines poden ser les vetes més viables, quins poden
ser els interlocutors, els possibles inversors, on es troben els proveïdors, quina és la competència, etc.

L’expedient bàsic d’assessorament amb el qual s’ha treballat inclou
un informe d’orientació en autoocupació que inclou coaching de
productes, suport en l’elaboració del pla d’empresa i un informe
d’orientació en ocupabilitat i d’encaix sectorial, que intenta ajudar
l’interessat a definir el seu currículum i a orientar-lo per tal de
millorar-lo i fer-lo més competitiu en el mercat laboral d’aquest
sector. S’inclouen les modalitats de coaching curricular (projecció de
currículums professionals) i de valoració d’encaix en el sector del
pla d’empresa o projecte.
Després de l’experiència de l’any 2013 on es va fer un
acompanyament a diferents projectes professionals a partir de la
creació i implementació de recursos ocupacionals que n’afavorien
la inserció, aquest any s’han elaborat i assajat noves metodologies
d’orientació i intermediació.
Així mateix, s’ha actualitzat el protocol d’actuació i descripció dels
processos, adaptat a les necessitats que es van detectar durant

el 2013. S’ha donat a conèixer el document de bones pràctiques
per a l’elaboració de projectes i serveis de les indústries creatives
elaborat el 2013 i s’ha elaborat un document específic de propostes
basades en l’experiència dels dos anys de programa, centrat en el
camp de les indústries creatives.
Al llarg de 2014 s’han assessorat 37 professionals i/o emprenedors
relacionats amb el món de les indústries creatives. Ha estat
fonamental el suport ofert des de Girona Emprèn per poder perfilar
l’assessorament en autoocupació, fórmules legals per a creació
d’empreses, etc.
Aquest assessorament es pot fer en línia, amb el visionament de
projectes escrits o bé presencialment, i ofereix als interessats
reunions de treball amb la unitat de suport Bòlit Emprèn, i pren
forma en un informe proposta adreçat a l’interessat, el duplicat del
qual queda integrat a l’expedient del projecte.

Tipologia dels assessoraments realitzats:
• Cerca de nínxols d’ocupació
• Realització de pla d’empresa
• Com fer-se autònom
• Assessorament a projectes emprenedors o creatius que es
plantegen la possibilitat d’ocupar un dels espais de la plataforma
llançadora o dels establiments de Sant Narcís
• Assessorament als propietaris de locals susceptibles de
formar part del projecte de Sant Narcís
• Assessorament a altres professionals emergents que
s’interessin per participar en les diferents convocatòries que es
preveu emetre.
• Assessorament en eines professionals
(fiscal, com facturar per exemple).
• Sobre procediments, com ara donar-se d’alta d’autònoms, com
fer el DONO, etc.

S’han entregat als usuaris diferents documents descriptius i
protocols d’actuació. També s’ha recomanat el document de bones
pràctiques per l’elaboració de projectes i serveis de les indústries
creatives elaborat el 2013.
S’ha elaborat un document específic de propostes basades en
l’experiència dels dos anys de programa centrat en el camp de les
indústries creatives.
Finalment, l’oficina de suport s’ha ocupat de fer l’encàrrec de la
realització d’una actualització de l’estudi prospectiu de les botigues
fora d’ús de la Pl. Assumpció de St. Narcís. S’han actualitzat la
informació sobre la disponibilitat de propietaris interessats en una
possible obertura de locals en relació al projecte botigues taller del
barri de Sant Narcís.

DADES DE CONTACTE
DE L’OFICINA DE SUPORT
On som
Oficina Bòlit Emprèn
(De gener a setembre)
Centre Cultural la Mercè
Pujada de la Mercè 12 2n pis
17004 Girona
(D’octubre a desembre)
Plaça del Vi 1
17004 Girona
Contacta
bolitempren@ajgirona.cat
972 427 627

1. ACCIÓ 1.2 CREACIÓ WEB APP – BEIGAC

BÒLIT EMPRÈN
WEB-APP
PERMET LA
VISIBILITAT
I LA CONNEXIÓ
DE LES INDÚSTRIES
CREATIVES

Des de l’oficina de suport descrita en l’acció anterior es va crear el
2013 l’aplicació web BEIGAC, un recurs per a estructurar, visibilitzar i
interconnectar els professionals i les empreses, i posar-los a l’abast
dels consumidors i possibles inversors o empresaris interessats a
contractar-los. Aquesta eina permet el registre, inventari, catalogació,
documentació i interacció dels agents del sector per crear una
dinàmica d’interconnexió dels professionals de les indústries
creatives de Girona.
Així mateix, la duplicitat web/app és necessària ja que la primera és
l’espai que fa de contenidor estàtic de tota la base informativa mentre
que l’aplicació té la funció dinàmica del dispositiu mòbil (disponible
per a Android i per a Iphone). Així, a més del seu perfil, les empreses
i usuaris registrats tenen capacitat de publicar els seus continguts,
projectes, convocatòries, propostes, notícies, etc.
La materialització del projecte va portar-la a terme l’empresa Ikrapps,
que és qui en va fer disseny a partir de la col·laboració establerta
amb l’associació sense ànim de lucre IGAC, una entitat gironina
vinculada a l’art contemporani que ja tenia diferents arxius al seu
web que es van adaptar al nou web. Aquesta col·laboració es va
formalitzar en un contracte entre l’Ajuntament i l’IGAC.

Durant 2013 una documentalista va portar a terme una recerca de les
indústries creatives a la qual es van afegit els usuaris de l’esmentat
antic web de l’IGAC, que va ser la base de la llista de contactes. Al
llarg de 2014 s’han portar a terme diferents accions de millora de la
interfície, s’han solucionat diferents problemes que s’havien detectat i
s’hi ha afegit elements claus com l’Aparador o l’enllaç a la plataforma
de treball col·laboratiu internacional.
A més, s’ha treballat en la consolidació i difusió de l’eina detectant-se
154 noves indústries creatives de les quals 104 s’han registrat, amb
el perfil actiu i complet. Sumant els anys 2013 i 2014, s’han localitzat
un total de 534 indústries creatives, i a més, 248 s’han registrat a la
web-app.
Amb aquest mapa de les indústries creatives a mode de xarxa
d’actors que dinamitza i de visibilitza aquest sector, es busca
incentivar un banc de recursos que potenciï el km 0, i al mateix temps
que tingui prou interès per atreure possibles “clients” de fora de la
ciutat i del territori.
Estadístiques
Nombre d’indústries
creatives registrades:

534

1. ACCIÓ 1.3 PLATAFORMA LLANÇADORA

L’edició 2014 de la Plataforma Llançadora s’ha dividit en dos àmbits
d’actuació diferents: un programa de pràctiques i d’acompanyament
mentor per a creatius en l’espai de Cookingirona i un projecte
d’obertura de dos establiments en la modalitat de botiga-tallergaleria al barri de Sant Narcís, rebatejat com La Volta.
Cookingirona
Pel que fa al primer, durant 2013 es va dur a terme un projecte pilot
de creació d’un espai compartit on acollir projectes d’empreses
creatives emergents en la modalitat de botiga-taller en col·laboració
amb Cookingirona. L’experiència va donar resultats positius i
algunes disfuncions que s’han mirat de corregir en la present edició.
Aquest assaig, malgrat tot, va generar un canvi d’actitud entre el
més joves del sector, els quals van descobrir un nou format que
obria noves expectatives que s’han mirat d’acomplir en aquesta
nova etapa.
Aprofitant l’estructura creada a l’espai de Cookingirona (al
carrer de la Força, 13) s’ha volgut desenvolupar un projecte
d’acompanyament a la creació d’empreses creatives en el marc
d’un espai de treball compartit i cooperatiu, en règim de cogestió
i cocreació amb l’objectiu que aquests projectes d’autoocupació

milloressin el seu perfil professional.
A través d’una convocatòria pública es van seleccionar els
participants en les dues modalitats possibles: acollida de futurs
professionals en pràctiques de treball i mentoring de noves
empreses creatives. Dotze persones (sis en cada modalitat)
han estat les beneficiàries d’aquest projecte pilot de plataforma
incubadora i llançadora de projectes.
Plataforma Llançadora Sant Narcís
El segon àmbit d’actuació ha estat la Plataforma Llançadora Sant
Narcís, en el barri del mateix nom, sota el nom de La Volta. L’acció
ha consistit en l’oferiment de dos establiments botiga taller, a
manera de plataforma perquè projectes vinculats a la creació
artística tinguin la possibilitat d’entrar en contacte directe amb el
mercat. L’objectiu és l’activació i consolidació de sectors emergents
de les indústries creatives, amb la voluntat d’innovar en sectors
tradicionals de les arts i la creativitat fent especial atenció a les arts
visuals. A més, la concentració en una mateixa plaça de diverses
botigues-taller d’artistes i creatius ha de facilitar la viabilitat del
projecte de regeneració urbana que hi ha de fons. I és que la millora
i recuperació de Sant Narcís passa també per la renovació de la vida

comercial del barri que s’espera que, de retruc, diversifiqui l’oferta
de turisme cultural de la ciutat.
El primer semestre de l’any es va dedicar a treballar el projecte a
nivell espaial i a la cerca dels locals susceptibles de ser utilitzats
com a botiga taller així com a les negociacions amb els propietaris i
l’elaboració del procés selectiu.
Els dos locals escollits estan situats a la plaça de l’Assumpció de
Sant Narcís ja que un dels punts clau del projecte consisteix en
la renovació de la vida comercial del barri i van obrir les portes a
principis del mes de desembre. Per portar a terme el projecte es
compta amb la col·laboració de l’associació cultural Espai Fang, que
actua com a agent del barri implicat en la creació del projecte.

A través d’una convocatòria oberta es van seleccionar els
participants que ocupen els espais: Nearly Black (Nuri Negre),
Plataforma Art Cluster (Jofre Oliveras), Antic&Chic (Cèlia Izquierdo
i Marc Corominas), El Merkadillu (Pere Peña), La capsa de Llum
(Víctor Masferrer) i Casa’t a casa (Joana Viñas).
Durant els primers mesos de vida, La Volta ha dinamitzat la vida
cultural del barri i, per extensió, ha afegit un altre focus cultural a la
ciutat de Girona.

1. ACCIÓ 1.4 ACTIVITATS I JORNADES

Aquesta acció ha volgut donar a conèixer les experiències més
interessants en el camp de les indústries creatives i es divideix en
dues subaccions: les presentacions del cicle Bòlit_Idees i Talent i
les Jornades Art Innova Girona.
Bòlit_Idees i Talent
El programa Bòlit_Idees i Talent de presentació de projectes dels
professionals del sector creatiu es planteja com un dels ponts de
mediació per establir punts de trobada, de diàleg i de contrast, en
els quals es comparteixen experiències i es fan noves coneixences
entre persones creatives i el públic.
Durant la primavera s’ha portat a terme al Bòlit_LaRambla, Sala
Fidel Aguilar i durant la tardor al Bòlit_StNicolau presentant-se
quatre projectes creatius en un format breu. Al llarg de 2014 s’han
dut a terme deu presentacions amb la participació de 38 empreses

o projectes creatius i s’ha comptabilitzat una assistència de 177
persones.
Les persones que hi van participar van rebre en contrapartida una
còpia del vídeo que es va enregistrar, un element que poden utilitzar
per promoure el seu projecte a través dels canals i mitjans que
considerin oportuns. Així mateix, Bòlit Emprèn també ha fet difusió
d’aquest material a través dels seus espais de comunicació.

Llistat de les presentacions 2014
En col·laboració amb: CoEspai, Cookingirona i IGAC
Bòlit-LaRambla, Sala Fidel Aguilar

6 de febrer de 2014

Blau-Blau, Tramoia Produccions Culturals, Impàs Dansa i Àrtic Studio
Presentació a càrrec de: Carme Sais, Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona

6 de març de 2014

Tururut Art Infogràfic, Quim Domene (La fàbrica del riu), Estudi Kalimba i
PAR Brand Studio (marcas que cuentan)
Presentació a càrrec de: Celeste Senès, CoEspai

8 de maig de 2014

Serrano Bou i FILO-S 1572 Associació per al foment del pensament crític
Presentació a càrrec de: M. Clara Riera, Cookingirona

5 de juny de 2014

Midwest Studio, Narcís Gironell, Glam Disseny i Comunicació i Xuxulanstrum
Presentació a càrrec de: Clara Oliveras i IGAC

27 de juny de 2013

Roger Costa-Pau. Llibres del segle. www.llibresdelsegle.com
mclarariera.arquitecta. www.heacabatarquitectura.cat
Joanot Cortés, Gal·la Miserachs i Marta Sureda. FANG
www.espaifang.cat

Bòlit_StNicolau
4 de setembre de 2014

Segell Co, Humanets3D, Ludus Mundi i Seed Managing
Presentació a càrrec de: Carme Sais, Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona

18 de setembre de 2014

Associació artística Les Golfes, Culturània, Orella Activa i Revista Proscenium
Presentació a càrrec de: Maria Clara Riera, Cookingirona

2 d’octubre de 2014

Flors i Violes, Greenstands, Va de contes i Companyia Playground
Presentació a càrrec de: Olga Taravilla, CoEspai

23 d’octubre de 2014

Azahara Cerezo, La ColActiva, Xavi Bové i ArtinPocket
Presentació a càrrec de: Clara Oliveras, IGAC

6 de novembre de 2014

Ilich Roimeser, Muà Girona, Companyia La Minúscula i Amics de l’òpera
Presentació a càrrec de: Joanot Cortès, Fang

20 de novembre de 2014

Andres Siri, Qpertin. Cultura Interactiva, La Fonda Gràfica i Atot Produccions
Presentació a càrrec de: Diana Sans, Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona

BÒLIT EMPRÈN
PRESENTACIÓ I DIFUSIÓ
DE PROJECTES CREATIUS
A JORNADES ART INNOVA
GIRONA

Les jornades Art Innova Girona, realitzades a principis de desembre
i adreçades al sector cultural i a l’empresarial, han reunit a
professionals de la gestió de la innovació en tots els camps i
han servit de plataforma de discussió i projecció dels projectes
presentats. En aquest context, s’han presentat 4 empreses
emprenedores en el camp de les arts i les indústries creatives amb
l’objectiu de donar-les a conèixer i atraure possibles inversors o

clients. Les jornades han servit també per a presentar els resultats
obtinguts en les accions dutes a terme durant tot l’any en el Bòlit
Emprèn a banda de presentar dues experiències d’èxit conegudes
en d’altres indrets en el camp del foment de les indústries creatives
Van assistir-hi 66 persones.

Programa
Dijous 11 de desembre
Sala de Conferències del Centre Cultural la Mercè

Divendres 12 de desembre
Centre Cívic Sant Narcís

16 h

16 h

Presentació de l’empresa especialitzada en projectes
de consultoria internacionals de revitalització urbana
Unlimited Meanwhile Ltd, a càrrec d’Afra Quintanas, cofundadora i directora (Londres, UK)

17 h

Pausa – Cafè

Obertura de les jornades i presentació del programa
A càrrec de Marta Madrenas, Tinenta d’Alcalde de Promoció
Econòmica i de Carme Sais, responsable del projecte Bòlit
Emprèn i directora del Bòlit, Centre d’Art Contemporani.
Girona.

16.30 h Experiències Bòlit Emprèn 2: Plataforma Llançadora –
Cookingirona.
Presenten: Mònica Plana i Maria Clara Riera, membres de
Cookingirona
17.30 h Pausa – Cafè
18.00 h Presentació de projectes creatius
In_Kultur, a càrrec de Gemma Reixach i Laura Làzaro
Antic&Chic, a càrrec de Cèlia Izquierdo
19 h

Presentació del projecte de regeneració a través de les
arts de l’àrea de St. Leonards-on-the-sea a Hastings (UK),
a càrrec de Polly Gifford, especialista en desenvolupament
cultural estrategic (Hastings Borough Council)

17.30 h. Presentació de projectes creatius
Bohemik, a càrrec d’Artic Studio
Playmodes, a càrrec de Xavi Bové
18’30 h Experiències Bòlit Emprèn 1: Plataforma Llançadora - Sant
Narcís.
Presenten: Joanot Cortès i Marta Sureda de l’Associació
Cultural Fang i Pere Peña del col·lectiu El Merkadillu
19.30 h Cloenda de les jornades
A càrrec de Carles Puigdemont, Alcalde de Girona
20 h.

Portes obertes a “La Volta”, establiments de les indústries
creatives al barri de Sant Narcís

1. ACCIÓ 1.5 COMUNICACIÓ

Durant 2014 s’ha mantingut la imatge ja creada fent petites
millores encaminades a una millor difusió del conjunt d’activitats
i a la transmissió de coneixement. S’ha posat l’accent en què la
comunicació sigui àgil i de fàcil comprensió i que desperti l’interès
per les propostes, fent especial atenció a una relació d’agents que es
consideren prioritaris (empreses, universitat, administració pública,
creatius i artistes), fidelitzant els ja existents i captant-ne de nous.

Amb l’objectiu final de donar a conèixer el projecte a totes
les persones relacionades amb el món de les indústries
creatives i als professionals de les arts visuals de Girona s’ha
treballat la comunicació com una eina en el pas cap a la seva
professionalització sent, al mateix temps, un canal de difusió de les
ja professionalitzades.

La comunicació ha tingut dues línies d’actuació bàsiques: d’una
banda, la voluntat de ser una plataforma de representació,
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Aquesta acció va tenir una primera fase el 2013 en la qual es
va crear una imatge gràfica específica que va donar visibilitat i
va ajudar a donar a conèixer el projecte i el servei als usuaris
potencials. Amb aquesta marca es van voler articular i estructurar
les indústries creatives com a sector així com posar-les en relació
amb el món de l’empresa i els agents complementaris.
d’informació, relacional i, de l’altra, ser generadora de recursos per
als professionals de les indústries creatives i les arts visuals.

Els objectius de les propostes que s’han anat desenvolupant són
els següents: oferir informació de qualitat, transparent i accessible;
afavorir la participació i la interacció de l’usuari en tots els
processos comunicatius i oferir una informació atractiva i de qualitat
que posi en valor les accions realitzades davant de nous usuaris als
quals es vol influir positivament, com ara empreses, premsa, polítics,
artistes, associacions i entitats vinculats als sectors creatius.

Com qualsevol altre projecte, ha comportat un bon nivell d’aplicació
de les TIC i desenvolupament de la comunicació 2.0 amb la
singularitat de conviure amb d’altres línies de treball del Centre.

Al llarg d’aquest any s’ha consolidat, doncs, la imatge gràfica
del projecte que s’ha materialitzat en un flyer promocional amb
informació del projecte i dos d’específics dedicats als cursos
formatius i les presentacions així com un d’específic dedicat a les
jornades de tancament del projecte. Pel que fa a senyalètica, s’han
creat uns roll up per a les activitats obertes al públic. I des de les
xarxes socials i el web s’ha treballat una imatge de projecte que va
més enllà del pur catàleg de serveis i que vol posar en valor tot el
talent creatiu del territori.
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2. ACCIÓ 2.1 FORMACIÓ

BÒLIT EMPRÈN
KITS FORMATIUS
PER MILLORAR
LES COMPETÈNCIES
DE PROFESSIONALS
I CREATIUS

Un altre àmbit de treball ha estat el de la formació, apostant pel
reciclatge dels professionals de les arts visuals i formant-los en
professionalització artística. Per a fer-ho s’ha programat un cicle
de 7 cursets professionalitzadors de 12 hores (3 de febrer a juny i
4 de setembre a novembre) en forma de mòduls independents però
entrelligats per a constituir en conjunt un bon fonament i currículum
formatiu.
Els cursos abasten temàtiques molt diferenciades que van des de la
iniciació a l’autoocupació, adreçats a artistes visuals que romanen
lluny de la professionalització efectiva, tenen dificultats per saber

com facturar, no tenen coneixements de fiscalitat o no saben els
pros i els contres de ser autònom, etc. fins a cursos de reciclatge on
es volen assentar els coneixements i les metodologies necessaris
per a comissariar una exposició, produir amb eficàcia projectes
artístics, realitzar projectes en coproducció, pensar en projectes de
creació o autoeditar-se una publicació.
La formació de 84 hores de durada ha implicat a 84 alumnes, i
s’ha dut a terme als espais del Centre Cultural la Mercè i a Girona
Emprèn.

BÒLIT EMPRÈN
KITS FORMATIUS
PER MILLORAR
LES COMPETÈNCIES
DE PROFESSIONALS
I CREATIUS

Cursos de formació
De 16.30 a 20.30 h
Centre Cultural la Mercè
1_Plantar un arbre, escriure un llibre, tenir un fill i fer una exposició
A càrrec de David Santaeulària
Dates: 24, 25 i 26 de febrer de 2014
2_DIY. Autoedició: Sublime
A càrrec d’Avelino Sala
Dates: 22, 23 i 24 d’abril de 2014
3_Co-creació
A càrrec de Lluís Sabadell Artiga
Dates: 4, 5 i 6 de juny de 2014
Edifici Girona Emprèn
Edifici CIL (Centre d’Iniciatives Locals)
Carrer Tarragona, 40 17005 Giron

4_Fes la teva web de promoció. La marca personal de l’artista.
Orientació de carreres professionals
A càrrec de Miquel Serrabassa
Dates: 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre de 2014
5_La gestió econòmica. Elaboració del pressupost d’un projecte. La
fiscalitat en l’art
A càrrec de Xavier Romea
Dates: 13, 14 i 15 d’octubre de 2014
6_Producció i coproducció de projectes artístics
A càrrec de Rafael Camps, Ingràvid Creative Office
Dates: 10, 11 i 12 de novembre de 2014
7_Elaboració d’un pla d’empresa
A càrrec de Jordi Puigdellívol
Dates: 24, 25 i 26 de novembre de 2014

CONCLUSIONS
Si el 2013 el projecte Bòlit Emprèn va ser rebut amb molta
expectativa pel sector, 2014 ha suposat la seva normalització
i consolidació dins l’oferta de serveis adreçats a les indústries
creatives del territori. Les accions portades a terme durant l’any han
refermat la voluntat inicial de visibilitzar i posar en valor el sector a
través de la seva professionalització.
L’oficina de suport ha seguit sumant les eines necessàries a
nivell metodològic per tal de poder portar a terme els diferents
tipus d’assessoraments. La demanda ha seguit en augment i s’ha
constatat un increment en les propostes d’orientació a professionals
que es volen presentar a una convocatòria pública. Així mateix,
mentre les consultes de 2013 abastaven diferents àmbits laborals
les de 2014 han estat totes específiques del món de les indústries
creatives. De fet, aquesta especificitat ha estat el valor més apreciat
pels usuaris ja que els resulta molt més còmode i proper un servei
d’aquestes característiques que un de genèric adreçat a empreses o
emprenedors.
L’acció plataforma llançadora ha obtingut resultats molt positius,
tant en la modalitat d’acompanyament mentor com en l’obertura
dels dos espais de galeria-taller-botiga. Pel que fa a la part d’acollida
de futurs professionals en pràctiques de treball i mentoring de noves
empreses creatives l’experiència ha estat molt enriquidora per als
participants que han pogut gaudir de tot el bagatge professional i
personal de les diferents empreses establertes a Cookingirona. Els
que han estat en pràctiques perquè han pogut conèixer i participar
de diferents projectes de forma simultània el que ha enriquit el
seus perfils de cares a una futura professionalització. Els que han
sotmès el seu projecte a un procés de mentoratge han vist com
aquest creixia de forma exponencial i, en alguns casos, fins i tot es
desdoblava en petits projectes paral·lels o es reorientava.
Pel que fa al projecte de La Volta a Sant Narcís cal dir que ha
tingut una molt bona acollida tant entre el sector professional
com en el barri i ciutat i, sobre tot, en els mitjans de comunicació.
L’obertura dels dos locals ha generat unes grans expectatives

dins el món de les indústries creatives traduint-se en una gran
demanda de participació que esperem es pugui resoldre en properes
convocatòries. I és que La Volta és l’única de les accions del Bòlit
Emprèn 2014 que seguirà al llarg de 2015. Pel que fa als participants
han fet un procés de professionalització intensiu, alguns s’han
donat d’alta d’autònoms i han fet el seu pla d’empresa, i han après
metodologies de coworking, facturació, presa de decisions, venda de
producte, etc.
Pel que fa a l’aplicació web BEIGAC, durant els primers sis mesos
de l’any s’ha treballat en diferents modificacions i millores de la
seva estructura interna la qual cosa ha comportat un menor nivell
d’interacció de l’usuari. La segona part de l’any ha servit per a
ampliar la base de dades de les indústries culturals del territori
que hi són presents així com un perfecte banc de proves dels
ajustaments esmentats. El web segueix sent un bon aparador però
l’aplicació per a dispositius mòbils no acaba d’arrencar degut a la
poca activitat generada pels mateixos usuaris.
Al llarg de 2013 l’acció que engloba les activitats i jornades va tenir
tingut uns molt bons resultats tant de públic com de participants
i podríem afegir que durant 2014, a més, ha crescut en notorietat.
I es que el format del cicle Bòlit_Idees i Talent ha rebut moltes
peticions per a participar-hi consolidant-se com un espai d’intercanvi
d’experiències entre les indústries creatives que hi participen i entre
aquestes i el públic assistent. Pel que fa a les Jornades Art Innova
Girona, el fet de haver-les fet en dos espais diferents ha diversificat
l’espectre de públic assistent i, un any més gràcies als projectes
presentats ha visibilitats l’efervescència creativa del territori.
Pel que fa a la comunicació i tal i com ja s’ha especificat en l’apartat
corresponent s’ha continuat amb el treball de la marca creada
el 2013 en les diferents aplicacions que van des del web fins a
les xarxes socials passant pels diferents fullets explicatius. Els
missatges, ara més enfocats a la comunitat artística, i la multiplicitat
d’activitats que el projecte ha desplegat, han reforçat la presència del
Centre a la xarxa.

CONCLUSIONS
En l’àmbit de la formació, per últim, s’ha de fer esment dels alts
nivells de satisfacció dels assistents als diferents cursos. Aquest
cicle de 7 monogràfics suposen una bona proposta d’alfabetització
en autoocupació i un molt bon reciclatge per als diferents
professionals que hi ha participat. Novament, es constata una gran
demanda de nous cursos i, en alguns casos, de repetició d’alguns
dels anteriors.
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Considerem que en el moment actual de dificultat d’activació
de l’economia i de l’ocupació aquests projectes són altament
necessaris i d’utilitat pública, per la qual cosa ens proposem donar
continuïtat a les accions, aquest cop, recolzats també en la nostra
pròpia experiència.
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