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Primera edició del projecte d’artistes emergents per impulsar la projecció
professional de forma cooperativa.

Una iniciativa de la Plataforma Pupa
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https://efectemosquit.cat/serveis/


El Pla d’Acompanyament del Projecte Mosquitera és el que regula tots els recursos que el
Grup Motor, amb la col·laboració de vàries entitats, oferim a les artistes del Projecte, que
s’inicia el setembre de 2022 i finalitza el gener de 2023.

Una de les característiques d’aquest Pla és que és cooperat, és a dir, que la seva gestació
s’ha fet amb el suport d’aquelles entitats que des d’un principi han acceptat unir-se al
Projecte Mosquitera per fer-lo més competent a l’hora d’assolir els seus objectius. Entre
d’altres entitats pendents de confirmar, comptem amb:

A més, des del Grup Motor volem que aquest pla sigui més que una cooperació entre les
entitats col·laboradores, desitgem que atengui les realitats i necessitats de les artistes
del Projecte. És per això que demanem a les artistes la vostra participació activa en la
permeabilitat del Pla perquè s’adapti a les vostres expectatives.

Tot i les possibles adaptacions, partim d’una base i uns recursos a través dels quals hem
dissenyat aquest Pla d’Acompanyament segmentat en 7 modalitats:

De la Fira La Mosquitera de ben segur que és el recurs del que més en sabeu i
també del que més dubtes teniu. La Fira es desenvoluparà el dissabte 10 de
setembre a la Plaça Miquel de Palol de Girona. Serà un espai obert al públic en el
que les artistes disposareu d’estands per exposar i vendre el vostre art. Durant



l’esdeveniment es farà una presentació oficial, en la que es convidarà a la premsa i alguna
de les entitats col·laboradores elaboraran un discurs breu per exposar les potencialitats de
l’art emergent, l’art i la joventut, l’art i l’Economia Social i Solidària, l’emprenedoria artística i
l’art i la comunitat. A més, 4 de les artistes del Projecte hi desenvolupareu tallers, hi haurà 3
representacions musicals en directe (2 en acústic i 1 dj), servei de bar constant i es farà un
dinar popular. Aquesta Fira donarà el tret de sortida al Projecte Mosquitera.

Quant als espais formatius, hem programat una sessió al mes per tractar temes de
rellevància entorn l’art i el progrés ocupacional que se’n deriva. En aquests espais hi
haurà una o vàries persones formadores que es responsabilitzaran de dinamitzar els
espais pertinents. El cost de la contractació d’aquestes formadores va a càrrec de
les entitats col·laboradores del Projecte.

A continuació la relació d’espais formatius acordats, tenint present que les artistes podeu
adaptar aquests espais per afavorir l’atenció a les vostres necessitats i motivacions.

Formació Ponent Entitat finançadora Espai

Comunicació Pendent de
confirmació

Càtedra de Joves Emprenedors UdG / PCiT

Reptes emocionals Pendent de
confirmació

Càtedra de Joves Emprenedors UdG / PCiT

Formes jurídiques Pendent de
confirmació

Ateneu Cooperatiu TTGG Ateneu Coma Cros

Finançament Pendent de
confirmació

Ateneu Cooperatiu TTGG Sarrià / Pols Coop.

Quant als espais de debat, hem programat una sessió al mes, de manera que
cada quinze dies hi hagi trobada de les membres del Projecte intercalant els
espais formatius amb els de debat. En aquests espais es convidaran artistes
amb un perfil més avançat en referència a la seva ocupació artística. Artistes

amb recorregut que puguin aportar valor als temes que proposem per debatre. El format de
debat serà en taula rodona, iniciant el debat l’artista convidada amb la seva visió del tema i
donant paraula oberta a tothom qui vulgui participar, amb la moderació d’una persona del
Grup Motor. Aquests espais s’obriran a altres artistes fora del Projecte o a qualsevulla
persona interessada en el tema i, per tant, el debat no dependrà exclusivament de les
artistes de La Mosquitera, encara que disposareu de facilitats de participació. El cost de la
contractació de les artistes amb recorregut va a càrrec de les entitats col·laboradores del
Projecte.

A continuació la relació d’espais de debat acordats, tenint present que les artistes podeu
adaptar aquests espais per afavorir l’atenció a les vostres necessitats i motivacions.



Debat Artista Entitat finançadora Espai

Trajectòries
emergents

Pendent de
confirmació

Càtedra Joves Empr. UdG

Art com a mitjà
d’expressió

Pep Admetlla Pep Admetlla Santa Eugènia

Trajectòries
professionals

Pendent de
confirmació

El Viver de Salt Ateneu Coma Cros

Art o negoci? Pendent de
confirmació

Ateneu Cooperatiu La Mercè

En paral·lel als espais formatius i de debat, hem estat treballant per aconseguir
espais d’exposició, en els que les artistes tingueu l’opció de fer accessible el
vostre art al públic general. No estem parlant de fires o mercats, encara que seran
espais que tant permetran l’exposició de l’art com la possibilitat de venta del
mateix, però no requeriran de la presència de les artistes durant l’exposició. No obstant això,
sí que demanem que cada inici d’exposició es promocioni amb una presentació de les
artistes que pot ser treballada conjuntament amb el Grup Motor, si és convenient. Disposem
de X espais d’exposició i sou 12 artistes. Aquesta realitat ens ha portat a decidir que els
espais d’exposició siguin espais de treball compartits entre 2, 3 o 4 artistes, de tal manera
que les exposicions es faran en grup i no individualment. No obstant això, oferim dues
possibilitats d’exposició grupal:

1. Exposició cooperada. Es tracta de presentar un projecte artístic treballat
conjuntament entre les artistes, que uneixi les potencialitats de cadascuna de les
artistes del grup per crear art cooperat.

2. Exposició compartida. Es tracta de crear un discurs que doni sentit a la
presentació de diferents projectes o elements artístics en un mateix espai, de
manera que cada artista pugui exposar el seu art ocupant una zona de l’espai
d’exposició.

Amb la transparència que ens defineix, us informem que el Grup Motor preferim que trieu la
primera de les opcions, perquè s’encamina més a la consecució dels objectius plantejats
amb el Projecte. Però sabem que escollir la primera de les opcions requereix més dedicació.
No tingueu dubte que aquest Projecte ha d’atendre les vostres voluntats, per tant, sentiu-vos
lliures de triar l’opció que preferiu, o fins i tot de proposar alternatives.

A continuació, la relació d’espais d’exposició acordats, obviant la Fira del dia 10 de
setembre, que serà la que donarà el tret d’inici del Projecte.

Espai Entitat col·laboradora Lloc

Estació Espai Jove Estació Espai Jove Eixample Sud - Girona

Centre Cultural La Mercè Centre C. La Mercè Barri Vell - Girona

https://drive.google.com/file/d/1LCvHH18ToVqvP2jlaCtcLeGMmoN5iFmJ/view?usp=sharing


Ermita de Sant Julià de Ramis Ajuntament de Sant Julià Sant Julià de Ramis

Pol cooperatiu Ateneu Cooperatiu

UdG Càtedra Joves Empr. Montilivi - Girona

Ateneu Coma Cros El Viver de Salt Salt

Canviant de recurs, hem considerat adient atendre la qualitat individual de les
artistes per visibilitzar-la i apropar-la a un públic genèric interessat. Parlem dels
espais de taller. Aquest recurs contempla el potencial de les artistes del
Projecte i comprèn la vostra autonomia a l’hora de mostrar i/o compartir art o

alguna de les seves facetes. Proposem, doncs, crear una agenda cultural, oberta al públic
general, en la que s’hi trobaran els espais de debat i els espais de taller, que també es
publicitaran individualment, de manera que cada artista disposi d’un espai per poder
desenvolupar el seu taller. El Grup Motor es fa càrrec del lloguer de l’espai adequat i de la
publicitat del taller, juntament amb les entitats col·laboradores. Cada referent (en l’últim
paràgraf parlem d’aquesta figura) es fa càrrec d’agendar els taller de les seves artistes, 4
dels quals es desenvoluparan en el context de la Fira La Mosquitera del dia 10 de setembre,
que han de complir amb els següents requisits:

1. Els tallers poden ser de qualsevulla índole sempre i quan es corresponguin amb
l’objecte del Projecte: l’art o alguna de les seves expressions. Exemples: treballar la
creativitat, mostrar el procés de la creació d’una obra, generar una nova obra amb la
participació del públic, conèixer o practicar una tècnica concreta…

2. Els tallers han de durar 30 minuts aproximadament.
3. Els tallers els heu de poder desenvolupar les pròpies artistes.
4. Els tallers no han de requerir d’inversió per part del Grup Motor, més enllà de la

reserva de l’espai i la publicitat.
5. Els tallers no poden ser perillosos pel públic.
6. Els tallers han de ser participatius en la mesura del possible.

En acord amb altres agents de l’àmbit cultural de Girona, els tallers els paguem a 50€ l’hora.
Tenint en compte que demanem una programació de 30 minuts i que per la participació a la
Fira el lloguer dels estands costa 25€ a cada artista, l’execució dels tallers anivellen les
despeses tant de les artistes com del Grup Motor.

El Projecte Mosquitera en general finalitzarà amb la celebració de la I Mostra
d’Emprenedoria artística i social, que serà co-organitzada entre la Càtedra de
Joves Emprenedors de la UdG, el Projecte Mosquitera i Efecte Mosquit i finançada
per la Càtedra. Amb aquesta mostra tenim tres grans objectius:

- Visibilitzar l’emprenedoria vinculada amb l’art i donar rellevància a les trajectòries
emergents disposant de les artistes del Projecte Mosquitera com a referents.

- Debatre entorn l’emprenedoria vinculada amb l’Economia Social i Solidària com a
alternativa necessària d’autoocupació.

- Tancar el Projecte Mosquitera amb la celebració d’un acte obert al públic que
visibilitzi el Projecte i les seves artistes.



El setè recurs que oferim a través del Projecte Mosquitera és el d’acompanyament
personalitzat. Aquest acompanyament es basa en dues accions diferents que
detallem a continuació.

1. Cada artista té una referent del Grup Motor, a qui ha de molestar, increpar i
interpelar sempre que ho desitgi en favor de la millor adaptació possible de
l’artista al Projecte. Aquesta referent té la responsabilitat de traslladar a les
seves artistes la informació pertinent entorn el projecte i de vetllar per la seva
cura, així com d’atendre-les competentment davant qualsevulla situació que
ho requereixi. Per aquest motiu, demanem a les artistes que no tingueu
compassió a l’hora d’aprofitar-vos d’aquesta figura.

2. Es generarà un canal d’Slack en el que s’hi trobaran les artistes del
Projecte, les membres del Grup Motor, una representant de cada entitat
col·laboradora i totes les artistes amb recorregut convidades durant el
Projecte que acceptin ser-hi. D’aquesta manera les artistes tindreu un vincle
directe amb qui vulgueu per atendre dubtes concrets amb les persones
pertinents, a més de disposar d’un espai per compartir-nos recursos, notícies
d’interès, i tot allò que considerem durant tot el Projecte i més.

CALENDARITZACIÓ
Aquesta escaleta és provisional i serveix exclusivament per tenir una imatge general del
calendari del Projecte, tenint en compte que hi falten tallers i hi haurà modificacions vàries.
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