EL NOU PROJECTE

DELS CASTELLERS DE SANT CUGAT

octubre de 2015

«Un local social i d’assaig que pretén ser model en
innovació arquitectònica i sostenibilitat dins i fora
del món casteller»

Una proposta liderada per referents en el món de l’arquitectura, el
lideratge social, la sostenibilitat econòmica, el respecte al medi

ambient, el

model de ciutat i de barri, el respecte a l’entorn i a

l’urbanisme que intenta objectivar les possibilitats econòmiques i la

realitat de les colles castelleres per tal d’aconseguir un local d’acord
a les necessitats del nivell i l’evolució d’una colla i d’una ciutat com
Sant Cugat del Vallès.
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ACTORS IMPLICATS

Escola d’Arquitectura del Vallès

Ajuntament de Sant Cugat

Castellers de Sant Cugat
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PROMOTORS ETSAV
L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, una escola
d’arquitectura on l’atenció personalitzada, el treball interdisciplinari,
l’experimentació i el compromís social són valors especialment
cultivats com a part de l'excel·lència en la formació integral dels
titulats.
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PROMOTORS CASTELLERS DE SANT CUGAT
Els Castellers de Sant Cugat han descarregat castells amb folre, sota
la neu, al Mediterrani i als països nòrdics. Són guanyadors del
Concurs de Castells de Tarragona de dissabte l’any 2014, premi
Ciutat de Sant Cugat l’any 2011, pregoners de la Festa Major 2006 i
santcugatencs des de l’any 1996.
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CONSELL DE SUPORT I AVALUACIÓ
Format pels membres assessors següents :
Sr. Ernest Benach

Lideratge social, món casteller i visió de futur
Sra. Mercè Conesa
Model de ciutat i urbanisme
Sr. Jaume Rosset
Seguretat i salut (medicina de l’esport)
Sr. Miquel Botella
Acció social, barri, cohesió i món casteller
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CONSELL DE SUPORT I AVALUACIÓ
Sr. Coque Claret i Sr. Dani Calatayud
Arquitectura, materials, estructures, filosofia del projecte, sostenibilitat
energètica i medi ambient
Sr. Ignasi Escamilla

Història i comunicació dels Castellers de Sant Cugat
Sra. Gemma Aristoy i Sr. Biel Samsó
Presidenta i cap de colla dels Castellers de Sant Cugat
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FASE I. ESTUDI

Assignatura quadrimestral per a alumnes de 3r i 4t curs de l’ETSAV
- Estudi d’oportunitat
- Estudi de necessitats (requeriments)

- Estudi de sostenibilitat, viabilitat i posterior manteniment
- Estudi de possibilitats de finançament
- Estudi de viabilitat urbanística
- Estudi de l’entitat sol·licitant
- Estudi de la realitat castellera
- Disseny d’un projecte innovador
- Presentació pública (avaluable)

RESULTAT
- Entre cinc i quinze projectes
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FASE II. DISSENY

Assignatura quadrimestral per a alumnes de 3r i 4t curs de l’ETSAV
- Recol·lecció de les millors idees dels projectes de la 1a fase
- Elecció d’una o diverses propostes que es creguin millors

- Disseny conjunt del projecte final conjuntament amb la colla
- Planificació: cerca de patrocinadors, aportació de materials i estudi
financer
- Plantejament d'autoconstrucció

RESULTAT
-

Projecte final
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FASE III. EXECUCIÓ

- Gestió dels permisos
- Materialització de les aportacions de tercers.
- Materialització de les donacions.

- Contractació dels mecanismes de finançament complementaris
- Planificació de la construcció
- Presa de decisions en funció de les possibles fases del projecte
- Construcció (autoconstrucció)

RESULTAT
- Nou local dels Castellers de Sant Cugat
- Avaluació dels resultats i l’experiència
- Lliurament de la documentació de tot el projecte a la CCCC.
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CALENDARI
Entorn de celebració del 20è aniversari de la colla

Setembre 2015
FASE I
ESTUDI

Febrer 2016
FASE II
DISSENY

Setembre 2016
FASE III
EXECUCIÓ

2017

NOU
LOCAL
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ESTRATÈGIA
És una oportunitat única per tenir un local social i d’assaig propi, i per
posicionar-nos com una entitat de referència en innovació dins del
món casteller.

MISSATGE ÚNIC

Consensuar les idees clau i transmetre-les per tots els canals de la
colla
TREBALL EN XARXA
Alinear els interessos de tots els actors implicats
COMPROMÍS
Desenvolupar creativitat i treball perquè l’oportunitat es materialitzi
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PERSONES DE CONTACTE

RESPONSABLE DEL PROJECTE
Toni Serra

tserra@escuda.cat

PREMSA
Ferran Ballester

premsa@castellersdesantcugat.org

COMUNICACIÓ
Alan Fusté

comunicacio@castellersdesantcugat.org

JUNTA
Gemma Aristoy i Biel Samsó

junta@castellersdesantcugat.org
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RESUM DEL PROJECTE
Què estem fent els Castellers de Sant Cugat?

Un projecte revolucionari que ens permeti posicionar-nos com a
entitat de cultura popular referent en innovació, amb un projecte
exportable a altres colles i entitats.
Un projecte creat en xarxa amb actors referents en el món de
l'arquitectura i l’urbanisme.
Un local que respongui a les necessitats socials i d’assaig de la colla,
alhora que prevegi innovació en conceptualització, en materials i
construcció, així com en la sostenibilitat ambiental i econòmica.

Volem fer un estudi profund de la colla per detectar les nostres
necessitats i fomentar la reinvenció interna.
Creiem en la participació de la colla, rn la presa de decisions i en
l’autoconstrucció del local.
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