Aportacions Veïnals Interactives
(AVI)

En primer lloc voldria agrair al CIM i la Conselleria de Participació la possibilitat
de participar en aquesta iniciativa.
Per donar ús a aquest espai (Ca l’Avi) s’han de tenir en compte diferents
circumstàncies de diverses temàtiques importants per al nostre poble.
Considero que la cultura, la dinamització, els serveis socials... són aspectes
que s’han de complementar de forma estratègica amb altres actuacions que es
duran a terme a Ciutadella.
Proposo tres actuacions per completar amb el Teatre des Born:
1- Oficina: Al Teatre des Born hi ha molt poc espai per disposar d’una
oficina on desenvolupar les feines de gestió. Ca l’Avi pot ser la seu on es
gestionin les feines de la Fundació Ciutadella Cultura-secció Teatre.
2- Espai per poder assajar: Actualment a banda de no disposar de cap
teatre amb un mínim equipament, estructura i gestió, Ciutadella de
Menorca no disposa de cap espai públic per poder assajar. Aquest espai
ajudaria a les funcions del Teatre des Born i a tots els agents a
desenvolupar projectes artístics.
3- Magatzem: Tenint en compte la poca capacitat d’emmagatzematge que
tindrà el Teatre des Born, Ca l’Avi pot ser un espai on s’emmagatzemin
diferents elements de tramoia com poden ser decorats, atrezzo o
vestuari. Fins i tot, si és possible per requeriments de seguretat, instal·lar
un petit taller d’elaboració d’elements escenogràfics.
A més de tot el citat, pot ser un espai de construcció ciutadana: trobada
juvenil, inclusió social i cultural, debat, creació, participació, estudi... Així
com també pot servir com a seu per dinamitzar i donar cobertura a les
activitats que es facin a la Plaça de la Catedral.

La proximitat amb el Teatre des Born, fa que aquest espai sigui una molt bona
opció per donar un bon servei a la població i pugui servir per aportar operativitat
i productivitat a la feina que es farà al Teatre des Born i a la Fundació
Ciutadella Cultura en general.
Amb les arts escèniques com a eix es poden desenvolupar i acollir diferents
projectes socials i culturals. Les arts escèniques a Ciutadella necessiten ser
ateses i ser incloses dins el projecte de ciutat que volem.

Aquesta proposta està argumentada tenint en compte diferents projectes i
realitats de Ciutadella, de Menorca i diferents referències institucionals, com:
-

Projecte Ciutat.

-

Pla General de Ciutadella.

-

Diagnòstic i DAFO propi de les arts escèniques de Ciutadella i Menorca.

-

Ciutadella “Ciutat Amiga de la Infància”.

-

Agenda Local 21

-

Projecte de Promoció de les Arts escèniques de Menorca.

-

Agenda Cultural de Menorca.

-

Menorca “Reserva de la Biosfera”.

-

Menorca candidata a “Patrimoni Mundial”.

-

Article 44 de la Constitució Espanyola.

-

Drets i deures culturals.

-

Valors socials.

Tot açò tenint en compte i sense oblidar el projecte de ciutat i d’illa que en un
futur conformaran diferents actuacions que s’estan projectant a Ciutadella i a
Menorca.

	
  
CENTRE	
  D'INTERPRETACIÓ	
  I	
  MEMÒRIA	
  DE	
  SANT	
  JOAN	
  
	
  
Objectius:	
  	
  
•
•
•
•
•

Un	
  espai	
  que	
  centralitzi	
  la	
  informació	
  i	
  història	
  de	
  les	
  Festes	
  de	
  Sant	
  Joan.	
  	
  
Preservar	
  el	
  patrimoni	
  cultural	
  	
  
Donar	
  valor	
  als	
  protagonistes	
  	
  
Donar	
  a	
  conèixer	
  la	
  Festa	
  als	
  visitants	
  	
  
Aconseguir	
  el	
  respecte	
  a	
  les	
  festes	
  mitjançant	
  el	
  coneixement	
  	
  

	
  
Aquest	
  centre	
  té	
  dues	
  línies	
  d'actuació	
  que	
  poden	
  compartir	
  espai	
  o	
  exposar-‐se	
  
en	
  espais	
  diferents:	
  	
  
•

INTERPRETACIÓ:	
  donar	
  a	
  conèixer	
  i	
  entendre	
  la	
  tradició	
  de	
  les	
  festes	
  de	
  
Sant	
  Joan,	
  el	
  funcionament	
  i	
  tots	
  els	
  seus	
  actes	
  	
  

•

MEMÒRIA:	
  informació	
  històrica	
  dels	
  seus	
  protagonistes,	
  llocs,	
  vestuari,	
  
els	
  elements	
  principals	
  i	
  la	
  seva	
  evolució	
  històrica.	
  	
  

	
  

	
  
ESPAI	
  D'INTERPRETACIÓ	
  	
  
L'espai	
  d'interpretació	
  podria	
  ser	
  un	
  recorregut	
  cronològic	
  de	
  les	
  festes	
  de	
  Sant	
  
Joan.	
  	
  
Protagonistes:	
  	
  
Explicació	
  de	
  cada	
  un	
  dels	
  protagonistes	
  i	
  el	
  funcionament:	
  Caixer	
  Senyor,	
  Junta	
  
de	
  Caixers,	
  l'home	
  des	
  Be,	
  Caixer	
  Casat,	
  caixer	
  capellà,	
  Caixer	
  fadrí,	
  comitiva,	
  
Banda	
  de	
  música...	
  Es	
  be.	
  	
  
Llocs:	
  	
  
Espai	
  de	
  maquetació	
  dels	
  principals	
  espais	
  amb	
  reproducció	
  de	
  les	
  icones	
  
(caixers,	
  cavalls...)	
  Sortida	
  del	
  be	
  i	
  la	
  comitiva,	
  centre	
  històric	
  de	
  Ciutadella,	
  
l'Ajuntament,	
  el	
  palau	
  episcopal,	
  les	
  cases	
  senyorials	
  ...	
  Avellanes	
  a	
  l'Avinguda	
  de	
  
la	
  Constitució.	
  Es	
  caragol	
  de	
  ses	
  voltes,	
  es	
  de	
  Santa	
  Clara.	
  Espai	
  especial	
  pels	
  Jocs	
  
des	
  Pla	
  on	
  hi	
  hauria	
  explicació	
  amb	
  maquetació	
  de	
  la	
  Ensortilla,	
  Carotes	
  i	
  Córrer	
  
Abraçats.	
  	
  
Vestuari:	
  	
  
Explicació	
  del	
  significat	
  dels	
  diferents	
  elements	
  del	
  vestuari	
  i	
  dels	
  ornaments	
  
dels	
  cavalls.	
  Vestuari	
  del	
  Dia	
  des	
  Be.	
  	
  
	
  

ESPAI	
  DE	
  MEMÒRIA	
  	
  
Protagonistes:	
  	
  
Documentació	
  històrica	
  en	
  format,	
  foto	
  vídeo	
  i	
  àudio.	
  Espais	
  expositius	
  de	
  
fotografies.	
  Espai	
  videogràfic.	
  Espai	
  de	
  consulta	
  bibliogràfica	
  de	
  materials	
  
específics.	
  	
  
Llocs:	
  	
  
Documentació	
  històrica	
  en	
  format	
  foto	
  i	
  vídeo.	
  Evolució	
  arquitectònica.	
  Espais	
  
expositius	
  de	
  fotografíes.	
  Espai	
  videogràfic.	
  	
  
Vestuari:	
  	
  
Exposició	
  de	
  maniquins	
  humans	
  a	
  mida	
  real	
  amb	
  la	
  vestimenta	
  típica	
  del	
  caixer	
  
amb	
  les	
  variants	
  de	
  manera	
  que	
  es	
  pugui	
  seguir	
  l'evolució	
  històrica	
  de	
  la	
  
vestimenta	
  	
  
Exposició	
  d'un	
  maniquí	
  d’un	
  cavall	
  amb	
  els	
  elements	
  i	
  ornaments.	
  Exposició	
  
d'elements	
  antics.	
  	
  
Exposició	
  dels	
  elements	
  del	
  Dia	
  Des	
  Be.	
  Exposició	
  d'elements	
  antics.	
  
Documentació	
  històrica	
  en	
  format	
  foto	
  i	
  vídeo.	
  Espais	
  expositius	
  de	
  fotografies.	
  
Espai	
  videogràfic.	
  	
  
Exposició	
  dels	
  elements	
  dels	
  Jocs	
  des	
  Pla.	
  Documentació	
  històrica	
  en	
  format	
  foto	
  
i	
  vídeo.	
  Espais	
  expositius	
  de	
  fotografies.	
  Espai	
  videogràfic.	
  
	
  
	
  
	
  

IDEES PER DEFINIR EL FUTUR DE CA L’AVI
Amb aquest concurs d'idees per definir el futur de Ca l'Avi, crec que es brinda una
oportunitat única, i m'atreviria a dir immillorable, per la seva ubicació i capacitat
d'aquest local, de poder donar un bon ús a aquest edifici.
Per jo l'ús que se li ha de donar a aquest emblemàtic edifici de "Ca l'Avi" és el
d'albergar "El Museu de Sant Joan".
Per les característiques d'aquest edifici, des del meu punt de vista, pràcticament no
s'haurien de fer gaires reformes per intentar mantenir s'encant que té.
Simplement, s'hauria de mantenir l'actual estructura, i a la part del soterrani s'hauria
de condicionar un espai per instal•lar unes sales de projecció, on es projectarien
unes pel•lícules sobre les festes. Crec que el correcte seria tenir algunes pel•lícules,
d'una durada d'entre 15 i 20 minuts per no cansar els espectadors.
D'aquestes pel•lícules, personalment en faria 3: una que fes referència a la història de
la festa: com neix i com evoluciona, i que expliqués els protocols que la regeixen; una
segona pel•lícula que mostrés diferents moments dels últims anys i com ha
evolucionat; i, sa tercera, que fos una pel•lícula enfocada cap a totes aquelles
persones que ens visiten i desconeixen sa festa, perquè es puguin informar i aprendre
com actuar, sobretot amb respecte, durant es dies de sa festa. De tota manera, com
que crec que hauria de ser un museu dinàmic, pot variar el nombre de pel•lícules,
segons es cregui oportú. Aquestes pel•lícules s'anirien projectant durant l'horari que el
museu estigués obert al públic, i en diferents idiomes, o millor, que l'equip de la sala
de projeccions, tingués uns auriculars on es pogués escollir l'idioma, segons la
nacionalitat de l'espectador.
Aquest museu m'agradaria que fos estàtic i dinàmic. Estàtic quant a què s'exposés en
ell

material

històric

de

la

festa:

tal

com

ses

carotes

que

conserva s'Ajuntament, buldrafes, sa bandera, etc.; i dinàmic, perquè crec que, a part
de ser un museu, podria ser un edifici on hi hagués diferents espais que servissin de
punt de trobada pels diferents col•lectius que hi ha formats relacionats amb les festes,
com per exemple: els voluntaris de Sant Joan. Seria també un punt de trobada i reunió
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dels diferents grups que vetlen pel bon desenvolupament de la festa.
A més en aquest local, hi hauria un espai condicionat per fer-hi xerrades, col•loquis,
etc., per això voldria que fos un local viu i relacionat amb la festa. Per tant, seria ideal
perquè el que es fa ara en l'actualitat abans de Sant Joan (com fer visites de les escoles
a Sant Joan de missa o xerrades informatives a les aules) també es pogués dur a terme
en aquest local.
També, hi podria haver un espai dedicat a posar en pràctica els coneixements de la
festa, ja sigui fent tallers de pintar carotes, fent petits concursos de redacció sobre la
festa, aprendre a fer els flocs des be o des tambor, etc.
Resumint en poques paraules els avantatges de reutilitzar aquesta antiga ferreteria en
un museu viu de Sant Joan són els següents:
1.El local de Ca l'Avi és idoni per la seva ubicació i capacitat, per tant, no es pot
desaprofitar aquesta oportunitat.
2.Per veure complides les diferents demandes que ha fet el poble de Ciutadella al llarg
d'anys per poder tenir un museu dedicat a les nostres festes.
3.En vista del ressò que tenen i veient que el nombre de visitants ha crescut de forma
desmesurada, es fa més necessari que mai tenir un espai dedicat a les festes.
4.Un altre avantatge és que les escoles podrien concertar visites i tindrien l'oportunitat
ideal de conèixer els protocols de les nostres festes.
5.Un local on els diferents grups de voluntaris de la festa, que els últims anys s'han
anat formant, puguin tenir un espai idoni on trobar-se i poder tractar els temes de les
festes.
6.Com a darrer avantatge, i el més important per jo, és que sigui un espai viu, és a dir,
que també reuneixi les condicions per poder fer les reunions, col•loquis, xerrades,
exposicions, presentacions, etc.
També dir que, crec que aquesta idea que aport compleix quatre dels sis apartats del
sisè punt de les bases que regeixen aquest concurs:
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A.Usos educatius i divulgatius.
B.Usos lúdics o recreatius.
C.Usos culturals o artístics.
D.Usos socials o comunitaris.
No vull allargar-me més en les meves idees, crec que aquí queda ben resumit el que
pens.
Si fos cas que aquesta idea agradés a les persones que pertoca decidir que s'ha de fer
amb aquest local, els hi faig saber que estic disposat i obert per col•laborar amb
més possibles idees que tenc relacionades amb aquest museu.

Molt atentament,
Miquel Anglada Marquès
Ciutadella de Menorca, 3 de juliol de 2017
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Museo de Sant Joan
Idea
Exposició Permanent sobre la Festa de Sant Joan de Ciutadella. Donar a coneixer l'arrel i l'essència
d'aquesta festa tant popularizada. Creem conciència a la gent de que la Festa és dels Cavallers, de la
gent que fa feina al camp, i que la resta del poble som només simples convidats.
L'Objectiu d'aquesta Exposició és que tant els/les Menorquins/es com els turistes coneguin de ben
aprop la tradició del poble i mostrar part de la historia de la festa.
L'Exposició consistiria en un recorregut per les diferents parts de la festa, destacant aquelles coses
que no estan a l'abast de tothom.
– Explicació de l'origen i protocols de la festa de Sant Joan.
– Exposició fotografica i audiovisual dels moments més intims de la festa com: la beguda dels
caixers, la missa de caixers, les completes a sant joan de missa, l'entrega de bandera, el
primer toc de fabiol, les visites de s'homo des be, etc.
– Exposició de la vestimenta i utensilis de sant Joan: tambo i fabiol, astes i ensortilla,
lladrioles, carotes, vestimenta de caixers, s'homo des bé, indumentaria del cavall, etc.
– Exposició de les Carotes indultades i Cartells oficals dels diferents anys.
– Racò interactiu: taller de manualitats on profecionals poden impartir tallers de: elaboració de
Fabiols, clavellines de paper, menjar de sant joan ( dolces, confits, carquinyols)

Seccións
Explicació de l'origen i protocols de la festa de Sant Joan.
Origen de la cofredia de pagesos i la romeria a sa ermita de Sant Joan Missa
Destecar la essència i l'origen de la festa, el treball de la pagesia i el caire religiós de la festa
Protocols de la Festa: El paper de la bandera, l'ordre de la cualcada, en quin moments els cavallers
es lleven els capells, qui pot participar de la cualcada i qui no, etc.
Modificacións que ha sofert la festa a causa de l'augment de població, nombre de cavalls i
expectadors. Mesures de seguretat adoptades.

Exposició dels moments més intims de la festa
Audio Visual: La beguda dels caixers, la missa de caixers, les completes a Sant Joan de Missa,
l'entrega de bandera, el primer toc de fabiol, les visites de s'homo des bè, etc.
Explicació dels perills de la festa i normes de comportament.

Exposició de la vestimenta i utensilis de sant Joan
En aquesta secció hi hauria uns maniquis vestits amb sa indumentaria tipica:
Vestimenta de sa Comitiva i cavallers. Noms de les diferents prendes.
Ornaments i Vestimenta del cavall. Nom de les diferents prendes

Evolució de la vestimenta del poble al llarg del temps
Utensilis: Canyes verdes, tambor i fabiol, astes i ensortilla, lladrioles, carotes, etc.

Exposició de les Carotes i Cartells
Exposició de Carotes indultades i dels cartells de Oficials al llarg dels anys per veure l'evolució de
les diferents tècniques de pintura i fotografía.

Racò interactiu
taller de manualitats on profecionals poden impartir tallers de: elaboració de Fabiols, clavellines de
paper, menjar de sant joan ( dòlces, confits, carquinyols)

El	
  17	
  d’octubre	
  de	
  2016,	
  la	
  Unicef	
  va	
  atorgar	
  el	
  títol	
  de	
  Ciutat	
  Amiga	
  de	
  la	
  Infància	
  a	
  Ciutadella.	
  	
  
Per	
  arribar	
  a	
  obtenir-‐lo	
  es	
  va	
  fer	
  una	
  feina	
  de	
  recerca	
  i	
  estudi	
  de	
  la	
  situació	
  actual	
  a	
  la	
  ciutat,	
  
concentrant	
  les	
  troballes	
  en	
  el	
  Pla	
  d’Infància	
  redactat	
  per	
  l’Ajuntament	
  de	
  Ciutadella	
  i	
  que	
  es	
  
troba	
  a	
  disposició	
  pública	
  a	
  la	
  seva	
  web.	
  En	
  aquest	
  document	
  es	
  detallen	
  actuacions	
  a	
  realitzar	
  
en	
  el	
  marc	
  d’aquell	
  programa	
  de	
  la	
  Unicef.	
  Tot	
  i	
  així,	
  a	
  dia	
  d’avui,	
  no	
  se	
  n’ha	
  realitzat	
  cap.	
  
Per	
   altra	
   banda,	
   el	
   Consell	
   Insular	
   de	
   Menorca	
   (CIME)	
   ha	
   estat	
   treballant	
   activament	
   envers	
  
l’educació	
   i	
   l’escolarització	
   dels	
   infants	
   de	
   l’illa.	
   A	
   més	
   a	
   més,	
   el	
   CIME	
   treballa	
   en	
   paral·∙lel	
   amb	
  
els	
  ajuntaments	
  per	
  tal	
  de	
  difondre	
  i	
  facilitar	
  l’accés	
  a	
  la	
  cultura	
  i	
  a	
  la	
  informació	
  per	
  part	
  de	
  
tota	
  la	
  població.	
  	
  
Sumant	
  totes	
  aquestes	
  iniciatives,	
  ara	
  es	
  presenta	
  l’oportunitat	
  de	
  decisió	
  d’us	
  del	
  local	
  de	
  Ca	
  
S’Avi,	
   la	
   qual	
   sembla	
   molt	
   escaient	
   per	
   reforçar	
   una	
   vessant	
   no	
   tant	
   present	
   com	
   és	
   l’oferta	
  
lúdica-‐social	
  per	
  a	
  infants	
  i	
  adolescents.	
  	
  
Conseqüentment,	
   es	
   presenta	
   la	
   següent	
   proposta	
   oberta:	
   convertir	
   el	
   local	
   en	
   un	
   espai	
  
familiar,	
  educatiu	
  i	
  lúdic	
  de	
  trobada	
  infantil	
  i	
  juvenil.	
  
Els	
   infants,	
   fan	
   ciutat.	
   I,	
   a	
   Ciutadella,	
   hi	
   ha	
   una	
   mancança	
   d’espais	
   aglutinadors	
   on	
   poder	
   fer	
  
trobades,	
   tallers,	
   centralitzar	
   informació,	
   etc.	
   Actualment	
   ja	
   hi	
   ha	
   programes	
   en	
   marxa	
  
enfocats	
   a	
   aquests	
   col·∙lectius	
   (Alternanits	
   per	
   joves,	
   trobades	
   de	
   grups	
   de	
   lectura,	
   espais	
  
familiars,	
   etc.),	
   però	
   falta	
   un	
   espai	
   centralitzador	
   i	
   un	
   recolzament	
   actiu	
   per	
   part	
   de	
  
l’administració	
  menorquina.	
  
Per	
   recolzar	
   aquesta	
   proposta,	
   no	
   transcriurem	
   el	
   que	
   diu	
   el	
   Pla	
   d’Infància	
   ni	
   descriurem	
   la	
  
importància	
   de	
   la	
   infància	
   en	
   la	
   vida	
   comunitària,	
   tan	
   sols	
   en	
   destacarem	
   alguns	
   punts	
   del	
  
document	
  que	
  considerem	
  d’especial	
  importància:	
  
•   Els	
  punts	
  12	
  i	
  15	
  dels	
  Principis	
  que	
  regeixen	
  el	
  Pla	
  d’Infància,	
  on	
  es	
  destaquen	
   els	
  drets	
  
polítics	
  i	
  civils	
  dels	
  infants,	
  així	
  com	
  el	
  seu	
  dret	
  a	
  l’oci.	
  
•   En	
  totes	
  les	
  accions	
  proposades	
  al	
  Pla	
  dels	
  diferents	
  àmbits	
  (Educació,	
  Família,	
  Ciutat,	
  
etc.),	
   sempre	
   hi	
   surt	
   la	
   necessitat	
   de	
   trobar	
   un	
   espai	
   de	
   reunió,	
   de	
   tallers,	
   de	
   xerrades,	
  
etc.,	
  i	
  aquest	
  espai,	
  podria	
  ser	
  Ca	
  S’Avi.	
  	
  
Per	
  tot	
  això,	
  i	
  molt	
  més,	
  proposem	
  convertir	
  Ca	
  S’Avi	
  en	
  un	
  punt	
  de	
  trobada	
  recolzat	
  pel	
  CIME	
  i	
  
l’Ajuntament	
   de	
   Ciutadella	
   enfocat	
   a	
   millorar	
   i	
   aglutinar	
   l’oferta	
   lúdico-‐social	
   dels	
   infants	
   i	
  
joves	
  menorquins.	
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Propuesta al
Concurso de Ideas para definir el futuro de Ca L’Avi
Espacio de trabajo en cooperación (coworking) de artesanos y
artistas, exhibición pública de artesanía de Menorca y punto
de referencia civil de participación ciudadana activa.
Eje de regeneración del “Mercado Artesano Plaça de la
Catedral”, promoviendo actividades culturales y de ocio para
que el ciudadano/a pasee por su entorno. Acción participativa
y sostenible, de utilización de lo común, colaborando a
dinamizar y (re)habitar la ciudad de Ciutadela y empoderar al
artesano/a como patrimonio cultural.
MenorcaLab, Soc. Coop. julio 2017
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Edificio construido en 1895, en el lugar que ocupaba
la Universidad de Ciudadela.
Fachada plana de marés visto y ornamentación
ecléctica, con balcones en planta piso y huecos más
pequeños como remate. Frontón semicircular en su
eje coronando el edificio y pequeños frontones
similares en los huecos de los balcones.
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Por sus dimensiones y ubicación conforma un
elemento singular del paisaje urbano en la
Plaça de la Catedral.

Catalogado en el Plan Especial de Protección del Conjunto
histórico-artístico de Ciudadela, (Catálogo 04-024)
Intervención en planta baja, parcial, y sótano del edificio.
El resto de planta baja está actualmente ocupado por
oficinas del Consell Insular de Menorca.
Entrada independiente para acceso al primer piso. Resto del
edificio vacío.
Plaça de la Catedral, 3  Ciutadella de Menorca
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Un espacio social abierto,
a pie de calle, dinámico, participativo
para (re)habitar la ciudad y empoderar
al
artesano/a y artistas.

Coworking donde desarrollar y
recuperar oficios artesanos que
forman parte del patrimonio cultural
menorquín, a preservar como legado
a generaciones futuras.

“Al entrar no tenia ni idea de lo
que me iba a encontrar, pero basta
con pasear por sus espacios para
descubrir escenas sorprendentes”.

Proyecto

abierto, con aprovechamiento
del “Mercado artesano de la Plaza de la
Catedral”, para relanzarlo con actividad
todo el año.
Proporcionando una oferta cultura y de
ocio participativa a la ciudad.

Muestra

de obras originales, que
demuestran el valor auténtico de la
artesanía de la isla.

Lugar de referencia para la sociedad
civil, donde poder celebrar
actividades sociales, culturales y
exhibir,…….
Propiciando el mecenazgo cultural

Buscando la sostenibilidad económica
del proyecto por sí mismo.
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Montacargas/
minussvalidos

Zona acceso
empedrado

Organigrama de flujo
necesidades

Acceso
independiente

3,10

5,71

4,87
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Planta Patio, 42m2
Área polivalente de relación
Espacio de conferencias,
presentaciones, aula,
exposiciones temporales,
talleres experienciales,…

Planta Baja, 62m2
Área de exposición productos
Espacio de recepción de
visitantes donde se
muestra las obras/productos elaborados.
Punto de venta a modo de
tienda de museo

Escalera interior
comunicación

2

Planta Sótano, 183m2 aprx.
Área de trabajo de artesanos
Espacio de trabajo real, individualizado para diferentes actividades artísticas,
Donde el artesano/a trabaja en sus productos, a cara vista de los visitantes que perciben
la responsabilidad como valor cultural y patrimonial del trabajo responsable,

Suelo y escalera de acceso
principal de cristal que permita
la visión directa del sótano
Recuperar ventanas
ciegas de ventilación
de sótano
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Exposición/tienda

Área de exposición productos
Espacio de recepción de
visitantes donde se muestra
las obras/productos
elaborados.
Punto de venta a modo de
tienda de museo
“Actualmente, por todo el
mundo encuentras cosas de
estilos parecidos, pero la
diferencia local se nota en
las técnicas y el acabado
de los materiales

Suelo acristalado pisable
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11 Puestos de trabajo
artesanos de 10m2 aprox

Planta Sótano, 183m2 aprx.
Área de trabajo de artesanos
Espacio de trabajo real, individualizado
para diferentes actividades artesanales.
Donde el artesano trabaja en sus
productos, a cara vista de los visitantes
que perciben
la responsabilidad del artesano como
valor cultural y patrimonial de su trabajo
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Espacio polivalente
multiusos

Planta Patio, 42m2
Área polivalente de relación
Espacio de conferencias,
presentaciones, aula,
exposiciones temporales,
talleres experienciales,…

Techo traslucido

8

Participación ciudadana
Alquiler de espacios a
empresas e instituciones
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Especialidades
artesanales











Arte suntuario
Madera y derivados
Luz y calor
Música
Cosmética natural
Piedra y talla
Piel y cuero
Artes plásticas
Fibras y tejidos










Medidas del tiempo
Barro y Cerámica
Hierro
Comida y bebida
Papel y cartón
Vestido y calzado
Vidrio
Otros oficios singulares

Instituto público:

Asoc. Empresarial.
PIME Menorca:

Asoc. Profesional:

Asoc. Artista para mercado:
Industria del queso artesano:

Marca de garantía del
Consell Insular de Menorca:

Mercado artesanal de la Catedral

Apertura
ACTUAL
Verano: (1 agosto/30 septiembre)
Lunes de 19:00 a 24:00
PROPUESTA
Resto año: 2º fin de semana de cada mes
Viernes y sábado de 18:00 a 22:00
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Mercado artesanal de la Catedral

Algunas referencias de espacios
participativos
En Madrid:
Barrio La Latina:
Campo de Cebada
Almendro, 3
Barrio Lavapiés:
Esto es una Plaza
La Tabacalera
Barrio La Guindalera: La Gasolinera
Matadero:
EVA
En Barcelona:

KOSMOPOLIS.

En Valencia:

El Grao
Rambleta

“Madrid esta siendo pionera en proyecto de
colaboración vecinal con arquitectos y expertos,
convirtiendo espacio en desuso en zonas animadas del
barrio, con todo tipo de actividades culturales y de
ocio, y mucha gente simplemente, pasando el rato”

Eloy Cuellar. Responsable de
Cooperación Publico-Social
Ayuntamiento de Madrid.
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Organización para la
sostenibilidad de la propuesta

I

Gestión de espacio para creadores artesanos

II

Servicio de
Gestión de
punto de
ocio técnicocultural y
acciones de
patrocinio

III
IV
V

Promoción de acciones y actividades del Centro (fuera de horario )
Comercialización, desarrollo y ejecución
Gestión de espacios para eventos y exposiciones para
entidades y empresas

Gestión del Punto de Venta de tienda

Captación de patrocinios, donaciones y aportaciones
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MenorcaLab, cooperativa de servicios, es una
organización abierta de profesionales expertos, que
mediante metodología científica y amplia experiencia
empresarial, se dedica al desarrollo para la promoción,
captación, planificación, diseño, dirección, gestión y
ejecución de proyectos económicos, sociales y
empresariales para el emprendimiento local con
pensamiento global, en una economía innovadora,
colaborativa, sostenible y resiliente, en el marco jurídico
de la Economía Social.
Centra su actividad sobre el territorio de Menorca, Reserva
de la Biosfera, ubicada en un espacio históricamente
estratégico, que ha sabido conservar su patrimonio natural
y que desde el punto económico de vista se encuentra en
una nueva encrucijada, y no es la primera vez en la historia,
buscando su vía propia para el desarrollo.
Existen signos de nuevas líneas de pensamiento, y en la
medida de nuestras capacidades quiere colaborar. La
apuesta por la apertura al mercado está enraizada en la
cultura de la isla, con un alto valor de pertenencia por parte
de su población, que se ha ramificado a lo largo de todo el
mundo buscando nuevas oportunidades para su
. desarrollo, al tiempo que mantienen
.
su amor la tierra.

Misión

Dar respuesta a las necesidades de planificación
estratégica de los proyectos innovadores, sostenibles y
respetuosos con el territorio, ayudando a encaminar la
economía menorquina en un modelo de impulso
socioeconómico dentro de la economía hipocarbónica y
de cohesión.
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Visión.

Ser un grupo de trabajo multidisciplinario abierto a la
participación que mediante la implementación de
herramientas de gestión innovadora, lleve a cabo
proyectos reales de emprendimiento sostenibles desde el
punto de vista empresarial, medio-ambiental y social, con
una visión holística de la empresa, como eslabón en la
cadena sociedad-economía-cultura
Menorcalab Soc. Coop. en constitución  NIF: F16526188
Registro de Sociedades Cooperativa de las Illes Balears, en calificación previa desde 1 4/06/2017
Regristre Unificat de Serveis Socials de Illes Balears, comunicación previa del 04/07/2017

Miembro de

Un proyecto original de :

Personas de Contacto:
Toni Aguiló:
tat@menorcalab.org
Carlos Santamaría: cs@menorcalab.org

CA  SAVI  
Casal  d'entitats  
  
PROJECTE  CO-LABORA  
  
INTRODUCCIÓ  

  
Des  de  l'Ajuntament  de  Ciutadella,  volem  fer  una  proposta  d´ús  pel  local  de  ca  SAVI  partint  
d'una  idea  del  concepte  de  coworking  (espai  de  treball  per  a  professionals  o  empreses  )  i  
complementant-la  amb  un  espai  per  també  entitats  sense  ànim  de  lucre  (associacions,  ONG,  
fundacions,  etc.).
Es  tractaria  d'un  espai  versàtil  per  donar  cabuda  a  les  necessitats  logístiques,  de  formació,  
d'assesorament,  de  dinamització...que  puguin  tenir  petits  emprenedors  (nous  o  en  procès)  
i  també  el  teixit  associatiu  de  Menorca.  Un  espai  que  fos  dinamitzat  per  una  persona  que  
sen   fes   responsable   de   la   seva   gestió   i   de   fomentar   la   cooperació   i   aliances   entre   les  
mateixes   associacions   i   les   mateixes   empreses   i   entre   els   dos   àmbits,   és   a   dir,   aliances  
internes  i  externes.  
DESENVOLUPAMENT  DE  LA  IDEA  
Un   espai   coworking,   s´entén   com   un   conjunt   d'espais   polivalents   i   de   treball   que   són  
compartits  per  diferents  professionals  i  entitats  que  necessiten  de  recursos  per  impulsar  o  
iniciar  els  seus  projectes  i  idees  de  negoci  i  d'emprenedoria.  L'objectiu  de  treballar  en  un  
espai  coworking  és  crear  vincles  entre  professionals  amb  diferents  capacitats,  interessos  i  
xarxes  de  contactes.  La  figura  del  gestor,  la  persona  que  treballa  a  temps  complet  perquè  
els   membres   es   coneguin   millor   i   propiciar   un   clima   de   confiança   i   dinàmiques   de  
col·laboració  que  permetran  accelerar  les  oportunitats  de  treball  i  ajuda.
El  fet  que  aquest  mateix  espai  pugui  ser  aprofitat  per  associacions  sense  ànim  de  lucre,  
representa  una  oportunitat  d'optimitzar  uns  recursos  que  també  puguin  anar  en  benefici  de  
les  associacions.  
Aquesta   idea,   la   voldríem   vincular   a   un   compromís   i   manera   de   treballar   amb  
Responsabilitat   Social,   que   implicaria   donar   suport   a   aquelles   inicatives   i   associacions  
que  impulsin  valors  socials  que  contribueixin  activament  a  millorar  la  societat,  l'economia  i  
el  medi  ambient  de  la  nostra  illa.
Per  tant,  totes  les  empreses  i  associacions  que  presentin  un  projecte  viable  des  de  el  punt  
de  vista  social  podran  tenir  accés  als  següents    serveis:  
Suport  logístic:
•	
 

Internet  wi-fi  (a  tot  l'edifici)
•   Sala  de  reunions  (petita)  
•   Sala  de  projeccions  i  formacions  (gran)  

•   Sala  d'exposicions  (a  l'entrada)  
•   Sala  de  treball  (comuna)  
•   Taquilles  personalitzades  
Serveis generals:  
Tipologia d’activitats a l'entrada (a través de la persona que dinamitzi el local)  
•	
 
Assessorament.  Per  a  les  associacions  i  iniciatives  empresarials  de  com  impulsar  els  
seus  projectes,  optimitzar  els  seus  recursos,  gestionar  tràmits  administratius,  com  millorar  
la  gestió  i  els  resultats,  posar  en  contacte  amb  altres  entitats  o  iniciatives  que  puguin  reforçar  
la  seva  idea  per  generar  sinergies...
•	
  Acompanyament  en  la  recerca  d’ajuts  i  subvencions  tant  espanyoles  com  
europees.
•   Accions  formatives  
•   Accions de cooperació i gestió de xarxes (Networking).  
•   Exposició de les activitats i projectes que tenen les associacions i empreses.  
Tipologia d’activitats a l’espai intermig (de trànsit entre l'entrada i el soterrani)  

•   Sofàs i workcafe. En aquest espai es té pensat disposar de sofàs i taules de cafè perquè els
usuaris d’aquest espai puguin interactuar de manera relaxada amb els seus nous contactes, a
part de representar un espai d’espera per assistir a les formacions i/o que es trobaran a la planta
baixa. Aquest espai és una forma de crear una xarxa viva i constant en torn a assumptes
professionals. És un procés creatiu on es comparteix el coneixement i la creació de
possibilitats per a l’acció en grups de diferents mides professionals. Conviure amb
professionals d’altres industries i veure pràctiques diàries del negoci diferents a les pròpies
fomenta la creativitat empresarial. El fet que persones externes a la teva asssociació o empresa
et facin peguntes sobre el teu treball , et fa reflexionar i millor en el teu àmbit.  
Tipologia d’activitats al soterrani  
•   A   la   planta   baixa   hi   hauria   taquilles   perquè   les   diferents   empreses   i   associacions  
usuàries   del   coworking   pugin   deixar   els   seus   utensilis   de   treball   diari.  A   més   a   més  
també   s’habilitara   una   sala   per   a   desenvolupar   projeccions   tant   professionals   com  
culturals  de  les  diferents  empreses  i  associacions  del  coworking.  
•   Sala  de  reunions  (petita).  Prevista  per  reunions  més  privades  amb  grups  més  grans  
(3-10  persones)  
•   Sala  de  projeccions  i  formacions  (gran)  
•   Sala   de   treball   (comuna).   Aquest   espai   disposaria   de   diverses   taules   i   cadires  
independents   però   que   dins   un   mateix   espai,   compartit,   seria   un   espai   de   feina   per  
aquelles  associacions  i  empreses  que  no  disposin  de  local  o  oficina  pròpia  i  que  podrien  
gaudir  durant  un  temps  fins  que  no  tinguéssin  les  condicions  adequades  per  assumir  un  
espai  propi.  

  
Aquesta  idea  es  basa  en  la  importància  de  la  proximitat  com  a  factor  d’estimulació  per  a  la  
col·laboració  i  innovació  a  l’entorn  laboral  i  associatiu.  De  fet,  un  estudi  de  la  Universitat  de  
Harvard   va   arribar   a   la   conclusió   que   la   proximitat   geogràfica   és   molt   valuosa   per   la  
col·laboració,  tot  i  que  vivim  a  l’era  de  la  comunicació  inal·làmbrica  i  dels  correus  electrònics.  
L’espai   ca   SAVI   el   focalitzem   com   un   espai   de   col·laboració   entre   emprenedors   i  
associacions   (creatives   ,   culturals   ,   esportives   i   de   qualsevol   tipus   amb   seu   a   Menorca).  
Hem   de   remarcar   que   aquesta   formula   ja   existeix   als   Estats   Units,   com   es   el   cas   de  
Nonprofit   Village,   creat   per   desenvolupar,   nodrir   i   sostenir   la   capacitat   d’organtzació   i  
col·laboració  d’entitats  mitjanes  ,  petites  i  molt  petites,  proporcionant  espais  per  oficines  ,  
acompanyat  de  suports  comuns.  
  
Amb   aquesta   col·laboració   entre   associacions   i   empresaris   obtindrem   els   següents  
avantatges  a  les  entitats  que  integren  aquest  espai  :  
  
  
AVANTATGES  
•   Molt  ben  ubicat.  Els  espais  de  treball  
compartit  es  troben  molt  ben  ubicats.  
•   Flexibilitat   d'ús.   Els   espais   de  
coworking   ofereixen   diferents   plans  
en  funció  de  les  hores  que  necessitis.  
•   Reducció  de  costos  i  manteniment.  al  
compartir   oficina   es   reduiran   les  
despeses   en   arrendament   i   canons  
de  les  entitats  i  empreses  instal·lades  
al   coworking.   També   es   reduiran  
despeses  de  manteniment    com  ara  la  
de  neteja  d’oficines.  
•   Lloguers   assequibles.   Per   a   les  
iniciatives  de  negocis  solen  ser  preus  
molt  baixos,  però  el  que  és  realment  
avantatjós   és   la   flexibilitat   que  
s'ofereix  si  treballes  a  mitja  jornada,  si  
agafes   packs   de   diversos   mesos   o  
abonaments   per   dies.   Els   petits  
negocis  
  
poden  
créixer  
i  
desenvolupar-se   professionalment  
sense  estar  sotmesos  a  cap  classe  de  
contracte,   com   el   que   han   de  
respectar   a   les   oficines   tradicionals.  

INCONVENIENTS  
•   Ambient   de   treball.   Hem   de   ser  
conscients  que  es  treballarà  al  costat  
de  desconeguts  amb  una  personalitat  
i   una   professionalitat   diferent   a   la  
teva.  S'ha  de  valorar  si  un  mateix  sap  
treballar  o  no  compartint  la  taula  amb  
altres   i   en   un   ambient   de   constant  
moviment.  
•   Temps   limitat.   L'espai   coworking  
representa   un   espai   temporal   que   et  
permet  iniciar  la  teva  idea  de  negoci,  
un   cop   solidificada,   es   dóna   la  
oportunitat   a   altres   projectes   que  
vulguin  iniciar-se.      
•   Horaris   compartits.   Depenent   de   la  
demanda  que  tingui  aquest  espai,  els  
coworkers   no   podran   estar-hi  
físicament  al  llarg  de  tota  la  jornada  ja  
que   s'hauran   de   tornar   i   compartir-lo  
amb   altres   professionals   o   entitats  
sense  ànim  de  lucre.  

En  el  cas  de  les  associacions,  no  es  
faria  pagar  cap  lloguer.  
•   Tot   al   seu   degut   moment.   La  
conciliació  entre  treball  i  vida  familiar  i  
personal   millora   per   la   flexibilitat  
horària  que  proporciona  aquest  espai  
dinàmic.  
•   Espai  de  tots.  Així  aprofitem  al  màxim  
les  xarxes  de  cada  un  i  aportar  valor  
tu  mateix  com  a  connector  entre  ells.  
Qui  sembra,  sol  recollir.  I  mai  saps  on  
et   pots   tornar   a   trobar   a   aquestes  
persones:  millor,  conèixer-los  ja.  
•   Espai   propi.  Tot   i   haver   de   compartir  
espais,  també  pots  disposar  de  sales  
de   reunions   per   rebre   els   clients,  
treballar   en   equip   o   realitzar  
presentacions.  
•   Més   relacions.   Els   gestors   d'espais  
de  coworking  treballen  activament  per  
crear   relacions   entre   els   coworkers   i  
els  contactes  externs,  i  així  descobrir  
noves  oportunitats.  
•   Millors   xarxes.   Augmentes   les   teves  
xarxes   de   contactes   gràcies   a   les  
sinergies   que   s'hi   generen   per   la  
varietat   de   professionals   i   entitats  
sense  ànim  de  lucre.  
•   Lloc  adequat.  El  coworking  és  el  lloc  
adequat   per   atendre   a   possibles  
clients  i  disposar  d’un  espai  òptim  per  
desenvolupar  el  seu  negoci  o  projecte  
social.  
•   Assessorament  i  resolució  de  dubtes.  
A  
través  
de  
la  
persona  
dinamitzadora  ,  es  comptarà  amb  un  
servei  de  resoldre  dubtes  i  preguntes  
que   sorgeixen   com   a   empresari   o  
entitat   sense   ànim   de   lucre   tant   per  

aquells  que  estan  començant  com  els  
que  ja  estan  en  marxa.  
•   Empoderament.   Representa   una  
oportunitat  
per  
fomentar  
l'autoocupació   i   per   aprofita  
l'oportunitat   per   compartir   i   créixer  
com  a  professional  i,  com  no,  també  
com  a  persona.  
  

  
  
  
  
  
  

