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 Definició i proposta de valor 

Què és? L’Anònima: transformadora creativa és una fàbrica de creació transformadora  
per a la Catalunya Central i referent a tot el territori català.

Quin objectiu té?

Té l’objectiu de generar propostes necessàriament creatives i necessàriament de 
voluntat transformadora, donant especial prioritat al talent emergent i de base i 
amb l’objectiu de generar un impacte en la comunitat i l’entorn.

Quina és la seva  
proposta de valor?

La proposta de valor del projecte no rau només en l’ús, sinó també en la gestió, 
basada en la generació d’un programa d’accions a partir de l’aprofitament 
del talent i els recursos humans i materials dels membres de la comunitat de 
L’Anònima.
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 Antecedents 

1893 1920 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Es construeix sobre el Teatro 
del Buen Retiro del carrer 
Llussà la primera fàbrica de 
generació d’electricitat de 
Manresa

L’empresa es converteix  
Compañía Anònima 
Manresana de Electricidad, 
d’on agafa el popular nom de 
L’Anònima

Es cedeix l’edifici a 
l’Ajuntament de Manresa

L’Associació de Veïns 
Vic-Remei demana 
al ple que s’activi un 
procés per definir ús de 
L’Anònima en benefici 
dels veïns

Neix L’Antic, associació 
que promou la 

dinamització i vitalitat del 
Centre Històric

L’Antic elabora una 
avantproposta de centre 

d’emprenedoria a 
L’Anònima junt amb altres 

empreses.

Neix el FABA i es celebra l’edició 0 del 
festival. S’inicia la pressió sobre L’Anònima 
per adequar espais on celebrar actes 
culturals.  S’inicien les intervencions com a 
espai de pràctiques de la Casa d’Oficis a 
l’edifici de L’Anònima.

Es celebra la jornada oberta 
de definició d’usos on els 
agents participants proposen 
usos necessaris per a la ciutat 
que es podrien solucionar 
a través de L’Anònima: 
Transformadora Creativa

S’ajorna la 3a edició del 
FABA degut a la pandèmia. 
S’aplica a una convocatòria 
de la Fundació Carasso 
per a activar el procés 
cap a un espai de creació 
transformadora; no prospera. 
Inici obres d’adequació 
sobre l’espai per part de 
l’Ajuntament. L’Anònima 
es comença a utilitzar de 
forma recurrent com a espai 
cultural motivat pel control 
d’aforaments i el COVID. A 
final d’any el FABA proposa 
Nucli, una proposta de 
producció.

El FABA presenta la moció al 
ple per a reivindicar l’espai 
com a creatiu. La majoria 
de partits incorporen al 
seu programa electroal la 
necessitat de destinar espais 
a la creació. Durant el mes 
de maig es celebra l’edició 2 
del FABA.

El FABA presenta 
l’avantprojecte 
de L’Anònima: 
Transformadora 
Creativa a les 
Jornades de 
Construcció, 
acompanyats 
pels projectes 
referents de CSA 
La Tabacalera 
(Madrid) i Harinera 
Zaragoza.

 El FABA fixa com 
a missió pròpia 

l’establiment d’un 
espai de creació 

transformadora a 
L’Anònima. Durant el 

mes de maig, es celebra 
l’edició 1 del FABA.
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 Reptes estratègics 

Manresa Catalunya Central Global

Transversals  — Generar models de cogestió d’equipaments i projectes

 — Implicar als agents en la cogestió

 — Facilitar el desenvolupament d’agents creatius, culturals i comunitaris

Creatius  — Potenciar la creació, especialment entre els joves

 — Exhibició de circuits minoritaris

 — Promoure la cultura de base i l’avantguarda artística.

 — Promoure accions de cultura transformadora

 — Generar referents de cultura 
transformadora*

 — Universalitzar l’accés  
als mitjans de creació

Culturals  — Dotar de mitjans i espais de creació

 — Crear punts de trobada 

 — Crear espais d’experimentació creativa

 — Generar pols de 
cooperativisme

 — Generar economia.

 — Crear models que generin impacte 
positiu en l’entorn.

Comunitaris  — Dinamitzar el Centre Històric

 — Implicar la comunitat de l’entorn

 — Promoure la cohesió social

*La cultura transformadora és aquella que té com a objectiu principal solucionar 
necessitats i problemes de l’entorn i les persones que l’habiten a través de la 
cultura, l’art i la creació. La cultura transformadora busca generar un impacte 

positiu i, en definitiva, treballa per solucionar les necessitats i problemàtiques de 
l’entorn. En aquest sentit, les pràctiques de cultura transformadora es dissenyen 
en base a les necessitats del context d’origen.



L’Anònima: Transformadora creativa |  Avantprojecte

06

 Pilars conceptuals 

L’Anònima:  
donar veu a la base.

L’Anònima: Transformadora Creativa vol donar veu a la cultura de base, la cultura 
sense nom i cognoms, a aquella que està oculta, per minoritària, per perspectiva 
de gènere, perquè està fora dels circuits habituals o perquè no té accés a la 
Cultura elitista, institucional o majoritària.

Llum:  
generació i transformació

Manresa és coneguda per la seva Llum, una llegenda que explica com un raig 
misteriós va transformar la ciutat i la seva economia a l’edat medieval. L’Anònima 
és una antiga fàbrica d’electricitat, la llum que va transformar la ciutat per segona 
vegada al segle XIX. Ara volem convertir-la en un generador de llum que il·lumini 
i un transformador que canviï de nou la ciutat, l’entorn i la regió per a benefici de 
tots i totes els seus habitants.

Teatre del Buen Retiro:  
l’ànima creativa.

A mitjans del segle XIX, en el solar que ara ocupa l’Anònima hi havia hagut el 
Teatre del Buen Retiro, un teatre d’estiu a l’aire lliure. És l’ànima creativa de 
l’Anònima, un esperit que roman en l’espai i que clama per tenir veu a través  
dels anys.
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 Objectius generals i específics 

Potenciar  
la creació

 —Potenciar la creació, sobretot entre els joves

 — Universalitzar l’accés als mitjans de creació

 — Dotar de mitjans i espais de creació

 — Crear espais d’experimentació creativa

 — Acompanyar els processos creatius

 — Esdevenir un centre de creació del circuit català

Promoure la cultura de base  
i l’avantguarda artística

 — Donar veu i espais a la cultura de base

 — Exhibició de circuits minoritaris que no tenen lloc actualment a la ciutat

 — Crear punts de trobada per a la comunitat creativa

Promoure la cultura  
i la creació transformadora

 — Generar referents de cultura transformadora

 — Crear models que generin impacte positiu en l’entorn

 — Dinamitzar la ciutat de Manresa i comarca des del Centre Històric

 — Implicar la comunitat de l’entorn

 — Promoure la cohesió social

Impulsar activitat econòmica  
que combini creativitat  
i transformació

 — Generar pols de cooperativisme

 — Generar impacte econòmic: llocs de treball, facturació, dinamisme econòmic

 — Protegir les iniciatives singulars i la seva trajectòria

 — Esdevenir un punt d’acollida de mercats, congressos o fires amb relació  
creativitat/transformació
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 Aportació als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

Enfortiment d’una 
cultura que posi 
l’accent en la 
solució de les 
desigualtats en el 
procés i resultat.

Enfortiment de la 
indústria creativa.

Creació d’espais 
d’investigació per 
a reptes futurs: 
creació, ciència i 
tecnologia.

Promoure la 
inclusió social 
en el co-disseny 
de programes i 
equipaments

Promoure la 
vida comunitària 
activa i co-gestió 
sostenible.

Promoure processos 
transparents, sòlids 
i compartits amb la 
ciutadania



L’Anònima: Transformadora creativa |  Avantprojecte

09

 Premisses metodològiques 

Espai + Gestió = Programa d’accions

L’Anònima (espai i usos) + Transformadora Creativa  
= Projecte comú.

Gestió comunitària

Les persones que formen part del projecte i que el 
gestionen poden ser institucions, professionals (empreses i 
autònoms), voluntaris, públic, entitats, col·lectius, etc.

Economia del bé comú:  
iniciatives privades que generen impacte social positiu

L’ús privat de l’edifici municipal té com a contrapartida un  
programa de retorn a la ciutadania a través dels propis 
recursos  
del projecte.

Hub creatiu i transformador

Un únic espai on s’aglomeren activitats i iniciatives del 
mateix tipus sota un mateix paraigües de gestió per 
generar el major impacte transformador.

Co-gestió

El projecte i el programa d’accions que se’n deriven està 
gestionat per les mateixes persones, entitats, empreses i 
institucions que formen part del projecte.

Sostenibilitat

La sostenibilitat de les accions i la seva activitat és un 
principi base de la gestió: s’aspira a una independència 
econòmica en l’estructura de gestió i un suport d’agents 
externs, també administracions, en l’execució dels 
programes.
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 Usos 

Tallers de recursos compartits:

 — Tallers per a creadors visuals i plàstics

 — Taller cooperatiu (serigrafia, impressió 3D, costura, tall...)

 — Plató audiovisual amb recursos

 — Bucs d’assaig

Gran espai polivalent creatiu i d’esdeveniments.

 — Assajos d’arts escèniques

 — Creació de grans estructures plàstiques i instal·lacions

 — Esdeveniments

Niu / Coworking.

 — Taules d’oficina + espais tallers, espais polivalents

 — Espai d’oficina i reunió

 — Espai d’emmagatzematge

 — Niu creatiu

 — Cabines de videotrucada

Sala petita d’exhibició escènica + Espai d’exposicions

 — Exhibició per circuits locals i extra-locals d’exhibir propostes 
generades a L’Anònima + propostes que no passen pels circuits 
actuals

 — També espai polivalent de creació i assaig

Punt de trobada social.

 — Capacitat de polivalència

 — Servei de bar/cafeteria

 — Residències en directe

 — Espais de reunió bar

Oficina de gerència de L’Anònima: Transformadora 
Creativa  
+ Consergeria

Aula. 80/100m2. Per a activitats, processos, tallers,  
trobades creatives, prototipacions.
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 Base del model de gestió 

L’Anònima: Transformadora Creativa

 — És el projecte comú.

 — Té uns estatuts o model de governança

 — Té especificat quins requisits han de complir els 
membres per formar-ne part

 — L’òrgan de govern és el Consell.

 — El Consell designa un equip de gerència. Aquest 
equip pot ser una persona o empresa externa, o pot 
ser una persona o empresa d’entre els membres.

 — El Consell marca les línies d’acció del projecte comú, 
que té com a objectiu general incentivar la cultura 
transformadora movilitzant els recursos interns i 
externs de L’Anònima.

Membres

 — N’hi ha de diferents tipus: fixes, de programa i 
usuaris.

 — Tots ells compleixen uns criteris d’activitat, missió, 
mida, antiguitat, arrelament, trajectòria...

 — Tenen un temps de pertinença al projecte limitat 
segons diversos criteris.

 — S’impliquen al projecte comú pagant una quota 
mensual i recursos humans i materials.

 — El seu pes en el Consell varia segons la seva 
tipologia.

Gerència

 — Gestiona el projecte comú.

 — S’encarrega de la gestió de l’espai, consergeria, 
administració, neteja, manteniment…

 — Impulsa i executa el programa de creació 
transformadora (que s’ha decidit des de el Consell)

 — Desperta els actius que hi ha en l’espai per a dur a 
terme els objectius de L’Anònima

 — Comunica el projecte conjunt

 — Explota econòmicament els espais comuns

Despeses

 — Manteniment

 — Subministres

 — Programa d’activitats

 — Gestió/gerència

Ingressos

 — Quotes membres

 — Explotació dels espais polivalents

 — Programa d’activitats

 — Subvencions

 — Mecenatge

Possibles papers de l’Ajuntament:

 — Mínim. Cessió de l’espai i adequació bàsica (deixar 
l’espai a punt amb sistema de climatització).

 — +1. Cobertura dels subministres. Amb possibilitat 
d’invertir-se en despeses d’activitat.

 — +2. €€€ per a activitats. Es destinen al programa 
d’activitats conjunts.

 — +3 L’Ajuntament és un membre més del Consell i 
forma part de la co-gestió.

*A tenir en compte: 

 — S’han de conveniar els usos municipals dels espais polivalents. 

 — L’explotació econòmica es destina al programa de L’Anònima: Transformadora Creativa, 
excepte els usos conveniats. 

 — Cal treballar per promoure un conveni de contractació pública amb els agents 
implicats en el projecte per promocionar i potenciar el talent de l’espai. Per exemple, 
confeccionar els cartells de necessitats municipals o d’entitats, etc.. i que puguin fer-se 
vals per pagar el lloguer, etc
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 Tipologia dels membres 

Fixes De programa Usuaris/Col·laboradors

Definició

Estan definits per un ús privatiu de 
l’espai. Agents amb entitat jurídica, activitat 
econòmica o agrupacions amb un marcat 
caràcter associatiu i activista. 

Tenen un compromís de llarga durada 
amb el projecte i destinen una inversió en 
infraestructures. Ocupen l’espai de forma 
‘permanent’.

Dret d’ús. Estan definits per un ús sobre els 
espais polivalents. Són agents amb entitat 
jurídica o activitat econòmica, agrupacions, 
creatius, artistes, emprenedors… que per 
una temporalitat (freqüent o puntual) utilitzen 
l’espai, formen part del programa però no hi 
tenen una permanència física ni un ús privatiu 
de l’espai.  

Consum d’activitat. Estan definits per ser 
usuaris, destinataris o consumidors de 
les accions ofertes pel programa. També 
s’inclouen en aquesta categoria membres 
col·laboradors, especialment entitats que 
volen participar de la co-gestió sense 
necessitat a ocupar un espai o programar

Figura

Persones físiques o jurídiques. Persones físiques o jurídiques. Persones físiques (Usuaris). Persones jurídiques 
(Col·laboradors)

Admissió

S’apliquen criteris específics per a la seva 
admissió.

S’apliquen criteris específics per a la seva 
admissió.

No s’apliquen.

Aportació

Destinen una part dels seus recursos 
econòmics (quota de lloguer), humans i 
materials al projecte global de l’Anònima.

Destinen una part dels seus recursos 
econòmics, humans i materials al projecte 
global de l’Anònima.

Participen mitjançant una quota.



L’Anònima: Transformadora creativa |  Avantprojecte

13

Objectius

Que els objectius de la seva activitat 
busquin la promoció, foment o ús de:

 — creativitat

 — art i cultura

 — transformació social i comunitària

 — intervenció en l’entorn local

Metodologia

Que la seva metodologia es vehiculi a 
través de:

 — creativitat

 — art i cultura

 — transformació social i comunitària

 — intervenció en l’entorn local

Arrelament

Que acreditin arrelament o trajectòria 
d’intervenció al territori, per ordre de 
prioritat: Centre Històric de Manresa, 
ciutat de Manresa, Bages o Catalunya 
Central.

Trajectòria

Que acreditin una trajectòria relacionada 
amb el moviment creatiu al voltant del 
FABA i L’Anònima des del 2017.

Relacions

Que acreditin relacions amb els agents 
socials de l’entorn, per ordre de 
prioritat: Centre Històric de Manresa, 
ciutat de Manresa, Bages o Catalunya 
Central.

Interès singular

Que tinguin un interès singular 
que repercuteixi en l’entorn local o 
en benefici del projecte comú de 
L’Anònima: Transformadora Creativa

Fígura jurídica

Que tingui les següents figures 
jurídiques:

 — associació sense ànim de lucre, 
fundacions

 — activitat econòmica: autònoms i 
empreses. Prioritat a cooperatives  
i autònoms

 — col·lectius de persones

Dimensió

En el cas de les persones jurídiques amb 
activitat econòmica (també associacions/
fundacions), acreditin una dimensió:

 — fins a un número a concretar  
de treballadors

 — fins a volum de facturació anual  
a concretar

 — les activitats econòmiques que  
creixin per sobre aquest llindar 
essent-ne participants, tenen un 
temps a concretar per a sortir-ne.

 — les activitats que no tinguin pla de 
creixement tenen un temps màxim 
a concretar per estar vinculades al 
projecte

 Criteris del perfil dels membres fixes i de programa 
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El paper del FABA 

Missió

EL FABA és l’organització que té per objectiu convertir L’Anònima en 
un espai de creació permanent, vehiculada a través de la realització 
d’un festival (el FABA)

Línies d’acció

Té dos línies d’acció principal liderades per dos equips diferents i 
coordinats:

 — L’Anònima: liderar internament el procés de conversió de  
L’Anònima  
en un espai de creació transformadora permanent.

 — Festival: organitza el festival amb la voluntat d’anar esdevenint 
altaveu, refugi de la comunitat i punta de llança de la conversió  
de L’Anònima en l’espai de creació permanent.

Futur

Un cop L’Anònima esdevingui en espai de creació permanent, el FABA 
ha de seguir essent un motor de la fàbrica de creació. En aquest sentit, 
el FABA mantindria la seva organització com a entitat independent, 
organitzant un festival anual que fos, com és avui, l’altaveu de la 
creació que es faci al voltant de L’Anònima i dels circuits que no tenen 
representació al nostre territori.

Participació a L’Anònima: Transformadora Creativa

Això implica la participació com a membre fixe amb un espai simbòlic 
d’ús privatiu (ja sigui despatx o espai de reunions) i la conseqüent 
participació en la inversió.

De la mateixa manera, el FABA com a organització podria ser un 
candidat a la gerència, a ser escollit pel Consell.
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FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3

Titol Prèvia Arrancada del programa Activació dels membres fixes Creixement

Calendari 2022 2023 - 2026 2026 < A determinar

Espai

Definició dels espais i intervencions 
necessàries.

Acord amb l’Ajuntament de 
Manresa

Inici ús de planta semi-soterrani

Adequacions mínimes.

Ús eminentment polivalent.

Inici ús planta baixa

Adequacions mínimes

Ús polivalent i privatiu (membres 
fixes).

Intervenció important a nivell de 
recursos i inversió sobre l’espai

Gestió

Creació del nucli constituent.

Recollida de suports i declaracions 
d’intencions.

Inici de la gestió mitjançant 
membres de programa.

Possible integració de membres 
usuaris.

Incorporació dels membres fixes

Integració de membres usuaris.

Programa

Definició de les línies del programa.

Impuls del laboratori de creació 
transformadora en el context del 
FABA.

Arrancada del programa.

Disseny i arrancada del Sistema 
d’avaluació de l’impacte 
transformador.

Ampliació del programa amb la 
participació i recursos dels membres 
fixes.

 Proposta d’implementació  Resum del procés d’implementació
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 Proposta d’implementació  Resum del procés d’implementació
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 Proposta d’implementació  FASE 0: Presentació i treball de la massa crítica

Període
Setembre 2021 a maig 2022

Definició 
Presentació de l’avantprojecte públicament (FABA 2021)

TREBALLAR EL MODEL DE GESTIÓ

 — Vincular els suports que han concretat la seva participació en forma de 
membres de programa a la redacció dels estatuts

 — Definir la fórmula jurídica òptima per al projecte

 — Recollida de suports en forma de declaració d’intencions

 — Crear comunitat d’individus

JORNADES DE CONSTRUCCIÓ

 — Exposició i procés participatiu del LABORATORI DE CREACIÓ 
TRANSFORMADORA per a implementar una primera intervenció des de 
l’espai permanent

 — Disseny de la identitat visual de L’Anònima Transformadora Creativa

 — Presentació de L’Anònima Transformadora Creativa o del seu grup constituent

 — Exposar les línies del programa permanent

 — Jornada sobre comunicació de processos
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 Proposta d’implementació  FASE 1: Arrencada del programa

Accés

Espais polivalència

Pati / Espai exterior

Sala reunions / magatzem

Espai expositiu

Oficina

BanysBanys

 F A S E  1
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Temporització

Necessitats d’intervenció
 — Cambra higiènica

 — Neteja i sanejament d’espais

 — Instal·lació elèctrica de mínims

 — Fusteries (progressivament)

Condicions econòmiques
 — Llicència d’ocupació temporal gratuïta (2-4 anys) sobre la planta 

semisoterrani 882,1 m2 (espais B, C, D, E, G, H) (veure plànol)

 — Explotació de l’espai: els ingressos que es generin es destinen a la 

inversió i creixement del projecte conjunt (no als socis).

 Proposta d’implementació  FASE 1: Arrencada del programa

Període
Maig 2022. Màxim fins maig 2026.

Definició
 — Llicència d’ocupació temporal gratuïta (2-4 anys) sobre la 

planta semisoterrani 882,1 m2 (espais B, C, D, E, G, H) (veure 

plànol)

 — L’ocupació dels espais anirà limitada de facto per la capacitat 

d’adequació dels mateixos.

 — L’activitat es fonamenta en la polivalència, per tant els 

membres que participen de forma activa són de PROGRAMA

 — Progressivament i a mesura que maduri i es consolidi el 

Consell, s’aniran vinculant membres potencialment FIXES i 

usuaris.

 — No és necessària una intervenció general sobre l’edifici. 

Objectius
 — Iniciar l’aglomeració de socis de forma efectiva i sobre l’espai.

 — Iniciar l’execució del programa de dinamització creativa, 

comunitària i transformadora.

 — Generar confiança en l’entorn, en els socis i en el model de 

gestió.

 — Posar a prova el model de gestió des del programa amb 

quotes de participació mitjançant recursos infraestructurals, 

materials i humans, però no econòmics.

Estructura costos
7.000€/any

 — Manteniment

 — Assegurances, dominis, 
internet, gestoria

 — Gerència 50h/mes (preu 
simbòlic)

 — Execució comunicativa

+ despesa programa i ús d’espais

583€/mes 

Estructura d’ingressos
7.900€/any

 — 5.400€/any quotes socis                  
(75€*6 socis*12 mesos)

 — 1.500€ subvencions

 — 1.000€ mecenatge

+ ingressos programa i ús d’espais

Moment Gestió Espai

1 Consell format per socis 
de programa reduïts. 
Consolidació del model en 
miniatura.

Inici de l’activitat per part 
dels socis de programa i amb 
la proposta de programa 
conjunt.

B i C: Espais 
polivalents

D: Espai exterior

E: Sala de reunions, 
magatzem.

H: Espai expositiu

A definir: WCs

2 Entrada de membres de 
caràcter potencialment FIXE i 
també d’USUARIS. Implicació 
dels mateixos en la gestió 
general.

G: Oficines
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 Proposta d’implementació  FASE 2: Activació del model complet a mínims

Accés

Espais polivalència

Pati / Espai exterior

Sala reunions / magatzem

Espai expositiu

Oficina

BanysBanys

 F A S E  2
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 Proposta d’implementació  FASE 2: Activació del model complet a mínims

Planta Baixa

Accés

Espais polivalència

Pati / Espai exterior

Sala reunions / magatzem

Espai expositiu

Oficina / Coworking

BanysBanys

 F A S E  2
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 Proposta d’implementació  FASE 2: Activació del model complet a mínims

Període
2026 com a tard fins a intervenció general sobre l’edifici, determinada 
per capacitat d’inversió.

Definició
Concessió sobre 300-500m2 en planta baixa, incloent espais 
polivalents i espais d’ús privatiu

Objectius
 — Iniciar la pràctica del model de gestió de forma mínima però amb 
tots els condicionants econòmics previstos.

 — Invertir sobre l’espai d’ús privatiu

Condicions econòmiques
 — Espais: Nau petita + Aula + 2 wcs + Oficines planta baixa + Ús pati
 — No es paga lloguer ni subministres. S’inverteix el valor acordat en generar 
programa de dinamització (2€/m2 + subministres)

 — Explotació de l’espai: els ingressos que es generin es destinen a la inversió i 
creixement del projecte conjunt (no als socis).

Estructura costos
Possible inversió en obres a definir segons necessitats

11.500€/any

 — Manteniment

 — Assegurances, dominis, internet, gestoria

 — Gerència 50h/mes (preu simbòlic)

 — Execució comunicativa

+ despesa programa i ús d’espais

833€/mes

Estructura d’ingressos
13.300€/any

 — 10.800€/any quotes socis 

 — (75€*12 socis*12 mesos)

 — 1.500€ subvencions

 — 1.000€ mecenatge

+ ingressos programa i ús d’espais
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 Proposta d’implementació  FASE 3: Creixement

Període
Condicionat per la inversió sobre l’entorn urbà i la capacitat d’inversió 
en l’edifici.

Definició
Intervenció òptima a nivell arquitectònic sobre l’edifici per arribar al 
màxim potencial del projecte.

Descripció tècnica

Opció1
 — espai privatiu tot a planta baixa

 — espai pública concurrència semi-soterrani

Opció 2
 — espai privatiu tot a semisoterrani

 — espais polivalent = nau petita i nau gran

Estructura costos
Inversió obres sobre planta baixa: 193.000€

Recurrent: 35.000€/any

 — Lloguer: 4€/m2

 — Manteniment, subministres, assegurances, dominis, gestoria

 — Gerència ½ jornada

 — Execució comunicativa i de captació de fons (2.500€/any)

+ despesa programa i ús d’espais

3.000€/mes

Estructura d’ingressos
Inversió obres: 500€/m2

Recurrent: 35.280€/any

 — 8,40€/m2

Les necessitats dels socis determinarien el preu per soci. La mitjana per soci 
(12 socis) és de 245€/mes.

+ subvencions
+ mecenatge
+ ingressos programa i ús d’espais
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PLEC DE CONDICIONS

Llicència d’ocupació temporal d’un bé de domini i ús públic a l’Associació l’Antic de Manresa per a l’ús de certs espais de l’edifici de l’antiga fàbrica 
de l’Anònima (manresa)

1. Objecte i abast de l’autorització

Constitueix l’objecte d’aquesta autorització l’ús, a títol gratuït, per l’Associació L’Antic, entitat cultural privada sense ànim de lucre amb número 
XXXXX al registre d’associacions, d’una superfície concreta de XXXm2, assenyalada als plànols que s’acompanyen com annex, de l’immoble 
conegut com a L’Anònima, al carrer Llussà 5-7 de Manresa.

Es tracta d’un immoble propietat de l’Ajuntament de Manresa. L’autorització d’ús s’atorga a títol gratuït sense estar subjecte a taxa, donat que les 
condicions de la mateixa no duen aparellada una utilitat econòmica per l’Associació autoritzada, conforme al què disposa a l’article 92.5 de la LLEI 
33/2003, de 3 de novembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

2. Competència

En virtut de l’article 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals correspon a l’alcalde 
l’atorgament de les llicències d’ocupació temporal d’un bé de domini i ús públic.

3. Termini

La present autorització s’atorga per un període de dos anys, podent prorrogar-se per períodes d’igual durada, sempre que l’Associació realitzi 
la corresponent petició davant l’Ajuntament de Manresa, i amb el límit temporal màxim previst en l’article 90.1 de la Ley 33/2003, de 3 de 
novembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, llevat que es produeixin algunes de les causes que s’estableixen a l’apartat V d’aquesta 
autorització.

4. Finalitat dels espais d’ús autoritzat

Atenent a les constants demandes socials i a les iniciatives creatives i transformadores que no disposen d’un espai per al seu cultiu, els espais 
de l’immoble als que es refereix la present autorització, detallats en l’annex que acompanya aquest plec, estaran destinats a la creació, 
desenvolupament i execució de l’activitat de L’Anònima: Transformadora Creativa, projecte emparat jurídicament per l’Associació L’Antic i en acord 
amb el seu objecte social, amb els objectius de potenciar la creació, promoure la cultura de base i l’avantguarda artística, promoure la cultura i 
la creació transformadora i impulsar activitat econòmica que combini creativitat i transformació. Aquesta activitat té com a valors fonamentals la 
igualtat de gènere, la diversitat i convivència cultural, l’accessibilitat, la creació d’espais d’innovació creativa, la promoció de la vida comunitària 
i dels processos compartits amb la ciutadania. Un conjunt d’objectius prioritaris per l’Ajuntament de Manresa, el Pla d’Acció Municipal i els ODS 
relacionats amb l’Agenda 2030.

No podran destinar-se els espais autoritzats a usos diferents als expressats i tampoc podran ser arrendats, traspassats o cedits a tercers, ni tan sols 
temporalment ni a títol de precari.

5. Facultats d’inspecció

L’Ajuntament de Manresa podrà realitzar totes les inspeccions que estimi necessàries per a comprovar i garantir que els espais cedits es destinaran 
a la finalitat que motiva l’autorització de l’ús. L’incompliment d’aquesta obligació per part de l’associació donarà lloc a l’extinció de l’autorització.

6. Ús

L’ús efectiu dels espais, objecte d’aquesta cessió d’ús, es formalitzarà mitjançant una Acta que haurà de ser subscrita pels representants designats 
a tal efecte per part de l’Ajuntament de Manresa, a la que s’unirà com a annex un informe de reconeixement de l’estat general dels espais de 
referència subscrits per un tècnic de l’Ajuntament i un representant de l’associació. 

7. Obligacions per part de l’Associació L’Antic

L’Associació assumirà els següents compromisos:

A_Desenvolupar projecte i activitats d’acord amb la finalitat d’aquesta autorització i els objectius socioculturals de dinamització creativa i 
comunitària establerts a la mateixa.

B_Planificar i coordinar les activitats d’interacció sociocultural amb diferents agents implicats en el desenvolupament social, comunitari, creatiu i 
cooperatiu de l’entorn físic a l’espai.

C_Utilitzar exclusivament els espais amb autorització d’ús que figuren a l’Annex 1 que acompanya aquesta autorització i únicament per a les 
finalitats previstes en l’àmbit del mateix.

D_Facilitar a l’Ajuntament de Manresa l’accés a tota la informació sobre la programació prevista i informar-lo de qualsevol problema que es 
produeixi en relació amb el desenvolupament de la mateixa.

E_Assumir la responsabilitat de tots els actes programats, així com la obtenció prèvia dels permisos exigits per la normativa aplicable i que la 
seva execució pugui requerir, així com el pagament de les càrregues que puguin gravar dits actes. A aquest respecte l’Associació contractarà 
una assegurança de responsabilitat civil que garanteixi les responsabilitats que puguin derivar-se de danys materials i a persones ocasionats per 
l’ús dels espais autoritzats i sempre dins dels mateixos.

F_Assumir la responsabilitat laboral del personal que desenvolupi la seva activitat en els espais referits, personal respecte del qual en cap cas 
establirà cap relació amb l’administració.

G_Fer-se càrrec de la conservació, manteniment i cura dels espais d’ús autoritzat. En general, aniran a càrrec de l’Associació totes les despeses 
que es produeixin a causa de la utilització per part seva dels espais citats i les reparacions que aquests precisin, sempre comptant amb 
l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Manresa

H_Disposar del seu propi personal de control quan s’organitzin esdeveniments, depenent de la pròpia Associació tots els aspectes relacionats 
amb la vigilància i la seguretat durant el desenvolupament d’aquests actes.

I_Possibilitar a l’Ajuntament de Manresa, en el cas que així ho requereixi, la realització d’activitats no programades per l’Associació en els espais 
autoritzats, sempre que no concorrin incompatibilitats. A tal efecte l’Ajuntament de Manresa ho notificarà amb una antelació mínima de 3 
mesos.

J_Realitzar una avaluació anual mitjançant una Memòria d’impacte social assolit mitjançant les activitats programades.

K_Assumir i complir totes les disposicions vigents que afectin al domini públic objecte de la present autorització, quedant terminantment 
prohibida la constitució de drets reals o personals sobre els espais d’ús autoritzat. En tot cas, el compliment objecte d’aquesta autorització es 
portarà a terme sense perjudici de tercers i amb l’expressa subjecció als termes que s’inclouen en el present plec de condicions.

8. Extinció de l’autorització

La present autorització s’extingirà per les següents causes:

A_Venciment del termini màxim de l’autorització recollit a la condició 2.

B_Mutu acord entre l’Associació i l’Ajuntament.

C_Extinció de l’Associació L’Antic

D_Inobservància reiterada per part de l’Associació dels requeriments que formuli l’Ajuntament en relació amb l’incompliment per aquella de les 
obligacions establertes en el present plec.

E_Revocació unilateral de l’Ajuntament de Manresa, sense dret a indemnitzacions per raons d’interès públic en els supòsits previstos en l’article 
92.4 de la Ley 33/2003, de 3 de novembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

F_Inici material d’unes possibles obres d’intervenció general en l’edifici que, en el seu cas, pugui programar la propietat amb la finalitat 
d’obtenir una millor rendibilitat social de l’immoble i la garantia de la seva conservació, entenent-se per ‘inici material’ la data de l’acta de 
replanteig i inici de les obres, un cop obtingudes totes les llicències necessàries per a realitzar les mateixes. En aquest cas, l’Ajuntament de 
Manresa notificará a l’Associació aquesta intenció en un plaç no inferior a sis mesos. 

9. Devolució dels espais autoritzats, a la data d’extinció total de l’autorització

L’Associació L’Antic es compromet a tornar els béns objectes de l’autorització, un cop vençut el termini vigent, en les mateixes condicions en les 
que es trobaven en el moment d’autoritzar-se el seu ús.

Les actuacions de millora i condicionament que, en el seu cas, s’haguessin realitzat en l’immoble per part de l’Associació seran adquirides 
gratuïtament per l’Ajuntament de Manresa. 

10. Actes d’entrega i devolució dels espais objecte de l’autorització

Les condicions en les que es produeixi la posada a disposició i posterior devolució dels béns objecte d’autorització es recolliran en actes 
subscrites de comú acord per representants de l’Ajuntament de Manresa i l’Associació L’Antic, on quedi constància de l’estat inicial i final 
d’aquells, així com qualsevol altra circumstància que es consideri d’interès.

11. Incidències durant el període de vigència de l’autorització

L’Ajuntament de Manresa, sense perjudici del tràmit d’audiència a l’autoritzat, resoldrà tots els dubtes interpretatius que puguin sorgir durant el 
període de vigència d’aquesta autorització, primant el major compliment de la finalitat d’interès públic que motiva el seu atorgament.

Manresa,  a de  de 2022

Conforme:      Conforme:
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En vermell, membres actualment implicats en la implementació del projecte.

ENTITAT CONTRIBUCIÓ AL PROJECTE

Àngel Guilanyà Bertrans Declaració d’intencions firmada. Interès en ser membre de programa

Art en Cicle Declaració d’intencions firmada. Interès passiu i suport per a que el projecte s’implementi

Associació L’Antic Declaració d’intencions firmada. Interès passiu i suport per a que el projecte s’implementi

Ateneu Cooperatiu de la Catalunya 
Central

Suport en el treball del model de gestió

CSA Tabacalera - Madrid Suport i assessorament

Cultura del Bé Comú, SCCL Declaració d’intencions firmada. Interès en ser membre  fix i de programa

FABA Declaració d’intencions firmada. Interès en ser membre de fix i de programa

Festivalet de Circ Declaració d’intencions firmada.

Harinera Zaragoza Suport i assessorament

Killing Weekend Declaració d’intencions firmada. Interès en ser membre de programa

L’Arada Creativitat Social, SCCL Declaració d’intencions firmada. Interès passiu i suport per a que el projecte s’implementi

LUMAN Declaració d’intencions firmada. Interès passiu i suport per a que el projecte s’implementi



28

L’Anònima: Transformadora creativa | ANNEX 2: Suports al projecte. Maig 2022

*Cal sumar als suports qualificats aquí inclosos les més de 400 firmes de suport recollides durant el 2019.

ENTITAT CONTRIBUCIÓ AL PROJECTE

Maria Vila Juncadella Declaració d’intencions firmada. Interès passiu i suport per a que el projecte s’implementi

MEANDRE Declaració d’intencions firmada. Interès passiu i suport per a que el projecte s’implementi

Musilloc Declaració d’intencions firmada. Interès passiu i suport per a que el projecte s’implementi

Natxo Tarrés Declaració d’intencions firmada. Interès passiu i suport per a que el projecte s’implementi

Obac Declaració d’intencions firmada. Interès en ser membre  fix

Oriol Segon Torra
Declaració d’intencions firmada. Interès passiu i suport per a que el projecte s’implementi. Interès en ser membre de 
programa

Sant Andreu Salut Intenció verbal de donar suport a la implementació de pràctiques d’innovació al voltant de la gent gran

Susanna Ayala Riu Declaració d’intencions firmada. Interès passiu i suport per a que el projecte s’implementi

TAVCC - Taula d’Arts Visuals de la 
Catalunya Central

Declaració d’intencions firmada. Interès passiu i suport per a que el projecte s’implementi

En vermell, membres actualment implicats en la implementació del projecte.



Memòria de subvenció Projectes i activitats de promoció i difusió cultural — Ajuntament de Manresa

Proposta de programació provisional 2023 

ANNEX 3



30

L’Anònima: Transformadora creativa | ANNEX 3: Proposta de programació provisional 2023 

PROGRAMA L’ANÒNIMA: TRANSFORMADORA CREATIVA

Missió Transformar mitjançant la creació

Pilars Conceptuals Anònima Llum Ànima creativa

Objectius Potenciar la creació Cultura de base i
avantguarda artística

Cultura i creació
transformadora Activitat econòmica
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PROGRAMA L’ANÒNIMA: TRANSFORMADORA CREATIVA

qui paga les despeses?

què regula el dret a 
programar?

qui rep els ingressos?

què busca?

Accions / activitats
Les accions de la 
programació se situen 
sempre entre els eixos de 
transformació i creació.

CREACIÓ TRANSFORMACIÓ

El pressupost és de l’Anònima (comú) El pressupost és de cadascun dels membres

Programació Programació conjunta Programació dels membres Lloguers

Metodologia Convocatòria, concerts, espai de creació, espai social, residència, tallers, trobades, etc.

L’Anònima El membre que programa El client que programa

L’Anònima El membre que programa El client que programa

Les bases del model de gestió 
preveuen el dret i deure de programar

La normativa interna regula el dret a programar 
dels membres

La normativa de lloguers 
regula els requisits per 
programar de lloguer, així 
com l’aportació econòmica en 
aquest concepte.

Missió del projecte Interessos dels membres Interès del client
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L’Anònima: Transformadora 
Creativa 
Programació conjunta

Programació dels membres*

FABA TAVCC CEBECÉ KW LUMAN

El pressupost és de 
l’Anònima (comú)
Les bases del model de 
gestió preveuen el dret i 
deure de programar 
Busca reforçar la missió del 
projecte

— El pressupost és de cadascun dels membres 
— La normativa interna regula el dret a programar dels membres 
— Busca reforçar els interessos dels membres 

Intervenció resultant del 
laboratori de creació 
transformadora
Recollir memòria d’avis 
a través de propostes 
artístiques: casar persona 
gran amb artista
Espais de creació per a 
artistes novells o sense accés 
als mitjans de creació
Circuit arts escèniques 
minoritari

Talent latent. Acollir 
coproduccions, format 
residències, assessorament, 
acompanyament… per 
acabar exhibint al festival. 
Programar exhibició 
d’artistes que no tenen 
cabuda al circuit actual de la 
ciutat de Manresa 
Donar espai de creació i 
exhibició per artistes locals 
que no saben on fer-ho.

Espai expositiu accessori per 
altres artistes 
Programació complementaria 
de l’exposició, taller, 
conferències, etc. 

Taller obert de Llums a 
l’Ombra. Projecte de creació 
de llums de Nadal amb 
joves.
TARIMA EX NOVO. Concurs 
de creació ràpida i aleatòria. 
Programació diversa de 
xerrades, tallers ( disposar de 
l’espai i crear sinèrgies) 

Exposició Immersiva de la 
roba mitjançant diferents 
canals i espais ( videos, 
fotografies, la història, etc. ) 
Debat sobre la 
industrialització de la moda i 
el seus efectes 
Residència i exhibició. Obra 
o col·laboració amb altres 
sectors (disseny, textil i art).

Showcase de presentació del 
festival. Petit format fer una 
demo per presentació de 
prensa del projecte, un curt i 
un mapping pel public 
Taller introductori del 
mapping dins el festival.
Esdeveniment debat / xarxa 
de networking, professionals 
i joves 

PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ PEL 2023 

*Els Carlins participa com a soci col·laborador, sense tenir una programació pròpia donat que ja disposa d’espai.
*Festivalet de Circ encara no ha concretat la seva proposta de programació.
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JORNADA 1: Bases i referents  Dimarts 28 de setembre de 2021. 18h.imarts 28 de setembre de 2021. 18h.

Granollers, ROCA UMBERT.  
Albert Soler, tècnic municipal de l’Ajuntament de Granollers.

Complex de creació de gestió pública amb diversos equipaments 
i usos. A destacar:

 — RUMB CLAR I TENIR PROJECTES AL CALAIX: l’Ajuntament de Granollers va 
fer una aposta estratègica a principis dels 2000 per tenir un ús clar i decidit 
a llarg termini de tot el complex, amb diversos projectes al calaix que, a 
mesura que sortien convocatòries, van anar presentant i desenvolupant.

 — APOSTA PER LA NO ESPECIALITZACIÓ: l’especialització de les fàbriques de 
creació té menys sentit en les ciutats mitjanes, a diferència de Barcelona.

 — DIVERSOS MODELS DE RELACIÓ: no hi ha un únic patró de relació entre 
l’Ajuntament i les entitats i empreses que fan servir els equipaments. Els 
espais oberts a la ciutat i a les entitats no són privatius (no és un hotel 
d’entitats), mentre que si que hi ha espais per a empreses i artistes regulats 
mitjançant taxes i concessions. La gestió panoràmica i global del projecte és 
a càrrec de l’Ajuntament.

 — ACOLLIR PROFESSIONALS PER A CAPTAR TALENT: hi ha un artista 
amb projecció que té la concessió del taller dins l’espai municipal. En el 
conveni està recollit que el mateix artista faci assessorament als programes 
de residència de creatius visuals. Per aquest motiu, aquests han tendit a 
projectar-se i hi ha molta demanda d’arreu.

Saragossa, HARINERA. Diego Garulo, tècnic municipal  
de gestió a Harinera, Ayuntamiento de Zaragoza.

El centre es defineix com a comunitari i amb les persones al 
centre amb un programa eminentment centrat en la creació  
i les arts.

 — EDIFICI MUNICIPAL + GESTIÓ COMUNITÀRIA + APORTACIÓ MUNICIPAL: 
l’adequació de l’edifici municipal l’ha fet l’Ajuntament, que aporta 1/3 del 
pressupost anual d’execució del programa. La decisió de quin programa fer 
i executar és d’una assemblea formada per tres pilars: veïns, ajuntament i la 
comunitat creativa (empreses, associacions culturals, etc).

 — PROGRAMA NO DEFINIT: el programa s’estableix en base a una 
convocatòria de projectes anual. No està pre-definit. Els programes de més 
èxit es perpetuen com a PROYECTOS HARINEROS pel seu interès i eficàcia 
demostrada.

 — FOC LENT I PROJECTES QUE NEIXEN VALIDATS: els vincles generats 
per un programa comunitari a través de mètodes creatius i culturals vol 
paciència i no forçar processos, però el resultat és fort i durador. De la 
mateixa manera, els projectes que neixen ja ho fan amb un èxit testejat per 
la comunitat.

 — EL ‘TRUEQUE’ COM A VALOR DE DINAMITZACIÓ: hi ha empreses que 
aporten propostes de dinamització (tallers, etc) com a valor a canvi d’ocupar 
amb ús privatiu part de l’espai municipal.
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JORNADA 1: Bases i referents  Dimarts 28 de setembre de 2021. 18h.imarts 28 de setembre de 2021. 18h.

Madrid, CSA La Tabacalera. Luis Calderón, membre de l’equip 
de comunicació i de relacions amb el Ministerio de Cultura de 
CSA La Tabacalera.

És un projecte comunitari enfocat a la creació artística en un 
edifici del Ministerio de Cultura.

 — LLICÈNCIA D’ÚS GRATUÏTA: el Ministerio cedeix l’espai de 4.500m2 i paga 
els subministres (aigua i llum) mitjançant una llicència d’ús d’un bé de domini 
públic, a 10 anys i revisada cada 2 mitjançant l’aportació de memòries.  
A l’iniciar l’activitat a 2010 va fer unes obres estructurals per valor de 18.000€. 
Des de llavors, en l’espai cedit al projecte i al mateix projecte no hi ha fet cap 
aportació econòmica.

 — UN COST QUE S’ESTALVIA L’ADMINISTRACIÓ: des de Tabacalera tenen 
calculat que si l’administració hagués de pagar l’activitat que es fa al centre,  
el programa d’activitats costaria uns 5 milions d’euros a l’any. És un valor que 
la ciutat té i l’administració s’estalvia.

 — ASSOCIACIÓ PARAIGÜES: l’associació que fa de paraigües existeix merament 
per la relació jurídica i administrativa.

 — LA GENT DECIDEIX QUINA CULTURA ES FA: la premissa bàsica és que la 
gent s’organitza per generar les propostes culturals que volen. El model és 
absolutament voluntari i no remunerat en la gestió.

 — EL ‘TRUEQUE’ COM A VALOR DE DINAMITZACIÓ: els col·lectius que tenen 
un ús privatiu de l’espai han d’aportar propostes de dinamització com a 
intercanvi.

 — GESTIÓ COMUNITÀRIA: els 30 col·lectius s’organitzen per a cobrir l’obertura 
del centre amb el compromís de dedicar-hi un dia al mes per col·lectiu. Hi ha 
comissions transversals de treball, cada col·lectiu ha d’estar almenys a una.

 — LA MEITAT DE VISITANTS SÓN DE FORA: dels vora 400.000 usuaris anuals  
del centre, la meitat són externs al projecte.

 — LEGITIMITAT, PACIÈNCIA I BON AMBIENT: les tres claus per desenvolupar 
el projecte, legitimitat sobre un espai en desús, paciència per treballar amb 
l’administració i que la gent s’ho passi bé i es relacioni.
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JORNADA 1: Bases i referents  Dimarts 28 de setembre de 2021. 18h.imarts 28 de setembre de 2021. 18h.

Barcelona, PLA DE DRETS CULTURALS. Dani Granados, 
delegat de Drets Culturals de l’Ajuntament de Barcelona  
- ICUB.

El Pla de Drets Culturals de Barcelona és la proposta estratègica 
per equiparar la cultura en un dret essencial, a través de 9 línies i 
100 accions. En un mandat es desplegarà amb un pressupost de 
68 milions d’euros.

 — VINCULAR LA CULTURA AMB ALTRES ÀMBITS ESTRATÈGICS  
com l’educació, la ciència i el treball.

 — “LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES NO NOMÉS LA FAN LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES”.

 — DRETS OCULTS com el dret a la participació ciutadana, a l’experimentació  
i la recerca.

 — CAPACITATS PER ARTICULAR NOVES COMUNITATS I RELACIONS 
PÚBLICO-COMUNITÀRIES.

 — RELACIÓ ESTRETA AMB L’AGENDA 2030.
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JORNADA 2:  Socies i model de gestió  Dimecres 29 de setembre de 2021. 18h.

Pel perfil de les persones interessades i les revisions de les 
persones assistents sobre els socis i el model de gestió: 

 — La manca de capacitat de concreció sobre l’espai, subjecta a conèixer unes 
condicions clares per part de la propietat, dificulta la vinculació de membres 
amb una perspectiva FIXA. Això és degut especialment a la dificultat de 
fixar quantitats d’inversió i costos reals, així com la tipologia dels espais 
disponibles.

 — Per altra banda, la possibilitat de disposar d’un espai polivalent ha generat 
un interès ferm per implicar-se en desenvolupar programes compartits,  
en la modalitat de socis de PROGRAMA.

 — En aquest sentit, es constata un interès especial per a engegar amb una 
primera fase bolcada en programar des d’un espai permanent, com a primer 
estadi per generar confiança i validar la proposta de gestió.

 — Es revisa també que les aportacions del model aporten en necessitats 
organitzatives transversals en l’actual ambient associatiu, amb un model 
relativament envellit, com: 
 
· necessitat d’innovar en les formes d’associació. 
· agilitat de gestió. 
· capacitat d’acollida, espontaneïtat i flexibilitat. 

A nivell de proposta conceptual i d’usos també es fan les 
següents consideracions: 

 — La planta -1, amb entrada pel carrer Llussà i diversos espais aptes per a 
activitats polivalents a més d’un petit pati, serien ideals per començar a 
testejar l’espai permanent.

 — Hi ha una necessitat real a nivell regional i més específicament comarcal  
de tenir un referent en creació i un espai de trobada.

 — A més, el projecte té el potencial d’esdevenir una pedrera i incubadora  
de talent per a la indústria creativa i altres àmbits empresarials.
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CONCLUSIONS segons la visió del FABA 

Amb l’experiència exposada per ROCA UMBERT, veiem 
necessari que es defineixi a nivell de ciutat, i per tant a mans de 
l’Ajuntament, el rumb de l’edifici i l’ús que se n’espera a llarg 
termini, amb un projecte que, encara que no es desenvolupi 
a curt termini, permeti planificar-ne estratègicament el seu 
desenvolupament. En aquest sentit proposem que L’Anònima es 
dediqui conceptualment a promocionar la creació, la transformació 
(especialment des de la dinamització comunitària) i la promoció 
econòmica de les indústries creatives, com a mínim.

De la mateixa manera, entenem que L’Anònima pot ser un 
continent de diversos projectes, alguns de gestió pública, altres 
de gestió privada, però que en tot cas tots ells han de mantenir 
aquesta coherència conceptual en l’ús estratègic de l’equipament.

Apostem per iniciar l’activitat permanent el proper mes de maig 
de 2022, demanant la cessió mitjançant una ‘Autorització d’ús d’un 
bé de domini públic’ i amb subministres a càrrec de l’Ajuntament, 
amb una extensió de 2-4 anys revisable. En la gestió de l’espai 
hi ha almenys 3 agents interessats en participar-hi com a socis 
de programa, és a dir, utilitzant l’espai polivalent i generant una 
proposta de programació conjunta. Creiem que l’espai idoni per a 
fer aquesta primera fase és la planta -1 que inclou, garatges, pati i 
carboneres, tots ells amb accés a peu pla pel carrer Llussà. En les 
properes setmanes farem la petició formal a l’Ajuntament d’aquesta 
proposta.

Aquest inici d’activitat ha de permetre també gestionar el 
“mentrestant”, el període que separa l’actualitat del moment en 
que l’Ajuntament, com a administració amb uns ritmes propis, 
tingui la capacitat i la confiança per executar nous passos en la 
inversió sobre l’entorn, el propi edifici i els seus usos concrets.

En aquest sentit, la proposta presentada està pensada en gran 
per començar en petit. Sí que imaginem un espai, en el futur i 
amb un bagatge d’experiència, s’assembli més a la proposta que 
té Harinera, on l’Ajuntament fa una aportació al programa que 
és executat per una gestora en col·lectiu. Per context, entenem 
que aquest no es vulgui com a model pel què començar, però el 
visualitzem com una via interessant a la què tendir.

De la mateixa manera, imaginem en un futur la possibilitat de 
dedicar també a usos del projecte la planta baixa, per la seva 
relació amb els espais polivalents de les naus, deixant a efectes 
definitius les plantes superiors per a altres usos.

En aquest horitzó, s’haurà de treballar amb fermesa la capacitat 
de conveniar aportacions en espècies i entendre-les com una 
aportació de valor que justifica amb escreix la dedicació de 
recursos públics a la promoció del projecte.
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CONCLUSIONS segons la visió del FABA 

Creiem també que ens cal creure com a ciutat en el potencial 
d’aglutinació creativa del projecte i entendre’l com un valor 
important de desenvolupament i de projecció, la possibilitat per 
aglutinar talent, enfortir la indústria creativa i vincular la comunitat 
en benefici del seu desenvolupament. Ens fem nostra la idea que 
“les polítiques públiques no les fan només les administracions 
públiques”: la convicció que L’Anònima: Transformadora Creativa 
ha de ser un projecte d’interès i benefici públic és meridiana i 
fonamental.

De la mateixa manera, el projecte és una proposta pionera a la 
ciutat per articular noves fórmules de gestió i noves triangulacions 
entre administració, comunitat i privats; una empresa exigida dins 
del marc de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. Una fórmula de gestió que diversos agents aglutinats al 
voltant del FABA ja han portat a la pràctica en altres contextos amb 
relacions més líquides i adaptades al context social d’avui en dia.

Per últim, l’aposta per L’Anònima: Transformadora Creativa ha 
de servir per equiparar la cultura com a dret essencial, trencar els 
marcs habituals de relació entre la creació i altres marcs estratègics 
i posicionar la ciutat com a promotora del dret a la bellesa, la 
participació i l’experimentació, pilars fonamentals d’una ciutat i 
societat dinàmica, feliç i plena.
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