PROJECTE LA VOLTA – Locals i esdeveniments culturals
SELECCIÓ DE PERSONES I PROJECTES PER LA PARTICIPACIÓ A LA VOLTA
DE SANT NARCÍS QUE COMPORTI, EN CAS DE DISPONIBILITAT DE PLACES,
L’UTILITZACIÓ DE LOCALS COMPARTITS I ÚS DE PARADES EN ELS
ESDEVENIMENTS CULTURALS TRIMESTRALS DEL PROJECTE
La Volta és un projecte cultural disseminat en quatre locals a la plaça de
l’Assumpció del barri de Sant Narcís (1, 15, 22 i 25) habilitats per acollir projectes
vinculats a l’art, l’artesania, el disseny i la cultura a través de convocatòries obertes
i públiques adreçades a persones interessades a desenvolupar un projecte
professionalitzador d’autoocupació en el marc de les anomenades indústries
creatives que va nèixer fa més de tres anys amb un doble objectiu:
1) Donar suport a la professionalització de projectes culturals, artesans i
artístics, tot posant a disposició espais de treball individual i compartit, així
com de distribució i exhibició d’obra i producte.
2) Dinamitzar comercialment i culturalment el barri de Sant Narcís, en
col·laboració amb la resta d’entitats i equipaments existent amb la
programació d’esdeveniments culturals i artístics.
Bases de la convocatòria
L’Associació Cultural La Volta convoca un procés de selecció de projectes i persones
que participaran a La Volta de Sant Narcís com a residents i participants en els
esdeveniments culturals trimestrals. Les persones candidates que no obtinguin
plaça es considerarà que romanen en situació de llista d’espera. A mida que
evoluciona el projecte es poden crear places vacants o es pot valorar l’ampliació del
nombre de participants, amb l’objectiu de reforçar el projecte i complementar
l’oferta existent.
Objectiu
Aquesta acció consisteix en la cessió d’espais i recursos dels establiments situats a
la Plaça de l’Assumpció, amb empreses, professionals i/o associacions del camp de
les indústries creatives, com a projecte d’autoocupació, amb l’objectiu que l’espai
els serveixi com a plataforma de creació, producció, promoció, venda i consolidació
d’un projecte en el camp de la creació artística i indústries creatives.
Tots els locals de La Volta es consideren d’ús comunitari del projecte, tot i que
s’assignen espais per projecte d’acord amb les necessitats d’aquests i les
possibilitats existents als locals.
En el marc de La Volta, es realitza trimestralment un esdeveniment cultural a la
Plaça de l’Assumpció de Sant Narcís dedicat a àmbits creatius específics:
•

març: arts i oficis

•

juny: il·lustració, animació i arxiu

•

octubre: bioconstrucció i disseny sostenible

•

desembre: disseny de producte i artesania digital

Organitzat per:

Amb el suport de:

La participació en d’altres esdeveniments extraordinaris, addicionals als de
periodicitat trimestral, amb l’excepció de la Festa Major de Sant Narcís, seran a
convenir entre els participants i l’Associació Cultural La Volta, i en tot cas opcionals.
Es seleccionaran projectes que s’instal·lin en algun dels 4 establiments oberts per
tal d’impulsar la seva proposta professional en un local compartit i per ocupar una
de les parades dels esdeveniments trimestrals.
Destinataris
Projectes en procés de professionalització vinculats a les indústries creatives dels
següents àmbits: arts visuals (il·lustració, gravat, fotografia, pintura, etc.),
escultura, edició, audiovisual, moda, joieria, animació, artesania, restauració,
pedagogia, arquitectura i gestió cultural i/o artística. Es seleccionaran els projectes
en funció de la complementarietat amb els artistes, artesans i creadors actualment
en residència. Tot i que no seran prioritàries no s’exclou la incorporació d’altres
disciplines vinculades a les indústries creatives, sempre que la proposta sigui
valorada com adequada segons les condicions del context de La Volta.
Dates de residència
La participació com a resident té una durada de dos anys amb una aportació
mensual el primer any de 40€ i el segon de 100€, amb la possibilitat d’ampliar
l’estada a sis mesos més de pròrroga a 100€ mensuals. La residència es
formalitzarà amb un contracte entre l’artista, artesà o creador i l’Associació Cultural
La Volta.
Què s’ofereix
- Cessió d’espais de treball, de distribució i exhibició d’obra i producte, i espais
expositius i per a tallers. Així com cessió de parada, individual o col·lectiva, en els
esdeveniments culturals trimestrals programats des de La Volta.
- Tres sessions d’autoavaluació amb l’equip de gestió per al desenvolupament i
professionalització del projecte presentat a la convocatòria.
- Difusió del projecte a través de la comunicació 2.0 (web i xarxes socials) i
senyalètica en el local assignat i a l’espai de distribució i exhibició comunitari per
visibilitzar el projecte en residència i els serveis que ofereix.
- Pòlissa d’assegurances dels locals i també de materials, així com una pòlissa de
responsabilitat civil de les activitats culturals realitzades per l’Associació i de les
quals poden beneficiar-se els residents.
Un cop transcorregut el període de residència els participants poden optar a dues
opcions:
1) Formar part de l’Associació Cultural La Volta com a soci cooperant i aportar
120€ mensuals al projecte per a l’ús d’un espai ubicat a La Casa de La Volta,
plaça de l’Assumpció 22 (primera planta), sempre i quan hi hagi
disponibilitat d’espais. Beneficiar-se de l’espai de distribució i exhibició
d’obra i producte, tot aportant el 15% dels beneficis de venda, i també dels
espais expositius del projecte.
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2) Constituir-se com a cooperativa o associació amb altres residents i assumir
el lloguer i els subminsitraments d’un local situat a la plaça o al barri de
Sant Narcís i optar al programa “Aixequem persianes” que promou
l’Ajuntament de Girona (http://www.aixequempersianes.cat/)
Descripció dels espais botiga/taller actuals

• Espai Plaça de l’Assumpció 22, de 60 m2 (taller de fusteria i ceràmica, espai
expositiu en format d’aparador)

• Espai Plaça de l’Assumpció 25, de 80 m2 (espai de distribució i exhibició
d’obra i producte, espai de tallers, laboratori fotogràfic)

• Espai botiga-taller de 30 m2 en un local únic amb aparador a la Plaça
Assumpció. Plaça Assumpció, 1

• Espai botiga-taller 40 m2 repartits en una botiga de dos espais, ambdós
amb aparador a la Plaça Assumpció 15 (espai expositiu, La Cova, i espai de
treball)
Les botigues tenen aparador visible des de les voltes de la plaça Assumpció de Sant
Narcís. Hi ha la possibilitat d’utilització de l’espai sota les voltes, davant la botiga,
per posar parada, si s’escau, o desenvolupar tallers i/o activitats creatives obertes
al públic.
Els locals disposen d’instal·lació de llum. Tots els usuaris de la Volta podran gaudir
de les instal·lacions de tots els locals del projecte que en conjunt tenen Internet,
lavabo, espai de reunions, projeccions, estudi audiovisual i espais de tallers
(escultura, fusteria, fotografia i pintura, ceràmica).
En el futur el projecte resta obert a la incorporació de nous locals del barri de Sant
Narcís.
Descripció dels esdeveniments trimestrals a la plaça de l’Assumpció
Des de l’Associació Cultural La Volta es programen quatre esdeveniments anuals a
la plaça de l’Assumpció més enllà del format de mercat i dedicats a àmbits de
creació específics i en col·laboració amb altres festivals de renom. L’objectiu
d’aquests esdeveniments consisteix a promoure la trobada amb professionals del
sector a través d’activitats pedagògiques, taules rodones o conferències i fomentar
la creació de xarxa i col·laboracions amb els participants i alhora visibilitzar i
distribuir la seva obra i/o producte.
-

Març (col·laboració amb el Black Music Festival): arts i oficis.

-

Juny (col·laboració amb el Festival de la Veu de Banyoles, l’(a)phònica):
il·lustració, animació i arxiu.

-

Octubre: bioconstrucció ii disseny sostenible.

-

Desembre, Gran Mercat de Nadal (col·laboració amb el Festival de la Llum,
VIBRA): disseny de producte i artesania digital.

Condicions generals dels participants:

- Presentar la documentació necessària estipulada en les bases de la convocatòria.
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- Respectar els horaris i les tasques comunitàries i indivisuals acordades amb
l’Associació Cultural La Volta per al bon funcionament i manteniment dels espais
del projecte.

- Acondicionar i aportar l’equipament necessari per al lloc de treball propi, així com
fer-se càrrec de les tasques de manteniment i neteja.

- Col·laborar i cooperar en la producció, muntatge i desmuntatge, així com en la
comunicació dels esdeveniments culturals i artístics de La Volta.

- Presentar a la resta de residents i a l’equip de gestió el projecte a desenvolupar
durant la residència en un format d’exposició oral (10-20 minuts).

- Presentar a l’equip de gestió una memòria o escrit de valoració l’últim mes de
l’any.

- En cas de renúncia o impossibilitat, el participant farà arribar a l’entitat gestora
una carta explicant el motiu de la mateixa.

- Informar que el projecte rep el suport de l’Ajuntament de Girona i del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
d’administracions o entitats privades que hi col·laborin.

i

de

la

resta

- Acceptar l’aparició a reportatges, fotografies o vídeos amb finalitats de
comunicació i difusió del projecte. En cas de no estar-hi d’acord, caldrà presentar
una carta en aquest sentit.
Drets dels residents:
- Servei de coordinació, assessorament, informació i comunicació a la mateixa plaça
de l’Assumpció a càrrec de l’equip de gestió de l’Associació Cultural La Volta.
- Espai de treball individual i compartit, espais d’exhibició i distribució d’obra i
producte, espais expositius i de tallers, així com dret a parada, individual o
col·lectiva, en els quatre esdeveniments culturals anuals.
- Podran ésser usuaris del forn elèctric ubicat al local 25 prèvia aportació de 10€
per fornada que s’entregaran a l’Associació que reinvertirà el capital en el projecte.
Deures dels residents:

- Aportar en concepte de copagament 40€ mensuals el primer any de residència i
100€ el segon que seran reinvertits en el propi projecte.

- Respectar les normes i els horaris establerts amb l’equip de gestió i la resta de
residents per mantenir l’obertura de l’espai d’exhibició i distribució d’obra i
producte.

- Col·laborar i cooperar en la producció, muntatge i desmuntatge, així com en la
comunicació dels esdeveniments culturals i artístics de La Volta.

- Fer un bon ús de les instal·lacios cedides i mantenir l’ordre i la neteja dels espais.
Condicions de sol·licitud de participació
S’hauran de lliurar els següents documents:

- Formulari de sol·licitud degudament complimentat (annex 1).
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- Currículum del sol·licitant, adjuntant la titulació acadèmica, i destacant el perfil
artístic, artesanal o creatiu.
- Carta de motivació.
- Acreditació com a empresa, associació o professional autònom, si en disposa. En
cas negatiu, s’ha de fer constar per escrit la voluntat de realitzar un projecte
d’autoocupació durant el primer any de participació a La Volta.
- Les Associacions han d’estar donades d’alta al registre d’entitats:
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1360.html
- Document firmat conforme s’està al corrent de les obligacions fiscals i laborals i
que no es tenen deutes amb les administracions públiques.
- Projecte a desenvolupar a l’espai, que contingui un grau d’innovació o de
diferenciació, explicació de motius i la necessitat de l’espai. Indicar expressament la
viabilitat de dur a terme el projecte en un espai compartit per altres usuaris i quins
aspectes es poden haver de tenir en compte en aquest sentit.
- Descripció dels productes que es volen comercialitzar, materials i preus, i
documentació gràfica.
- Carta signada d’acceptació de les condicions.
Entrega de documentació
La documentació a lliurar enumerada en l’apartat de condicions de participació
caldrà enviar-se per correu o en mà, en un sobre únic i retolat amb la següent
informació:
ASSOCIACIÓ CULTURAL LA VOLTA
CONVOCATÒRIA – RESIDÈNCIA
Pl. Assumpció, 22 baixos
17005 GIRONA
També s’haurà d’enviar la mateixa documentació mitjançant correu electrònic a
l’adreça info@femlavolta.cat
Criteris de valoració
-Adequació de les característiques de la proposta a les possibilitats de l’espai (25%)
-Qualitat cultural/creativa de la proposta, complementarietat respecte la resta de
participants (25%)
-Viabilitat de la proposta d’autoocupació (25%)
-Originalitat de l’obra o producte (25%)
L’equip de valoració
- Equip de gestió de La Volta
- 1 soci vocal de l’Associació Cultural La Volta
- 1 o 2 membres convidats externs al projecte La Volta, i amb vinculació a d’altres
projectes culturals i/o artístics del territori.
Organitzat per:
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Acceptació de les bases: resolució i atorgament
La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases i de
la resolució del jurat, així com els canvis que, com a conseqüència de factors aliens
a l’organització, es puguin produir posteriorment.
La signatura del formulari suposa l’acceptació de les bases de la convocatòria.
Els candidats seleccionats hauran de firmar un contracte on s’establiran les
condicions, els pactes i acords entre l’usuari i l’Associació Cultural La Volta.
En cas que el candidat, un cop aprovada l’adjudicació, es vulgui donar de baixa
caldrà comunicar-ho a l’Associació Cultural La Volta amb 15 dies d’antel·lació.
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ANNEX 1. FORMULARI DE SOL·LICITUD - LOCALS I MERCAT ART KM0 PER
PROJECTES
1. Dades del sol·licitant
Nom i cognoms

DNI

Adreça postal

Telèfon

Email

Mòbil

Data de naixement

2. Breu explicació de la iniciativa a desenvolupar a La Volta – Barri de Sant Narcís
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3. Documents a lliurar

• Currículum del sol·licitant, adjuntant la titulació acadèmica, i
•
•
•
•
•
•
•

destacant el perfil del projecte o d’empresa creativa
Carta de motivació
Acreditació professional, associació, etc.
En les associacions, acreditació registre d’entitats
Document firmat conforme s’està al corrent de les obligacions
fiscals i laborals i que no es tenen deutes amb les administracions
públiques
Document firmat conforme no es tenen deutes en el període
executiu per la taxa que grava l’ocupació de domini públic.
Projecte a desenvolupar a l’espai, que contingui un grau
d’innovació o de diferenciació, explicació de motius i la necessitat
de l’espai
Descripció dels productes que es volen comercialitzar, materials i
preus, i documentació gràfica.

Accepto les condicions d’ús dels espais de treball individual i compartir i dels
equipaments que em siguin cedits
Signatura del sol·licitant,

Data

Organitzat per:
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