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1 DADES DEL BENIFICIARI
1.2 Descripció de l’ens

1.1 Dades de contacte

Vic, la capital d’Osona, té una població de padró de 43.964 habitants.

L’ens beneficiari i l’ens executor del projecte és l’Ajuntament de Vic

El consistori vigatà està format per 21 regidors i regidores.
El pressupost aprovat per l’any 2018 és de 51.783.527,00 €, que suposa un total de 1.177,86
€/habitant.
L’Ajuntament de Vic participa en diverses fundacions i consorcis culturals i turístics com la
Fundació Educació i Art o el Consorci de Turisme d’Osona, i compta amb l’Organisme
Autònom de Fires i Mercats (OFIM), tots els quals tenen relació directa amb l’operació de
FEDER.

ENTITAT: Ajuntament de Vic
ADREÇA: Carrer Ciutat, 1 08850 Vic
MUNICIPI: Vic
CONTACTE: Il·lm. Sra. Anna Erra
CÀRREC: Alcaldessa Presidenta
TELÈFON: 938862100
FAX: 938862921
CIF: P-0829900-J
MAIL: alcaldia@vic.cat
WEB: www.vic.cat
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Per transformar aquest conjunt d’edificis històrics en un element de referència de la ciutat,
proposem generar itineraris diversos a través seu, entenent que la relació entre els espais
interiors i exteriors és fonamental. Es tracta d’una mirada transversal que obri conceptual i
funcionalment l’experiència de la illa, reconeixent i posant en valor els diferents temps
continguts, materialitzant‐los en relació al lloc actualment existent.

2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’OPERACIÓ I DE
CADASCUNA DE LES ACTUACIONS PREVISTES
QUE LA CONFORMEN
2.1 Definició general de l’operació
El projecte que es presenta al FEDER eix 6, “L’Illa de la Pietat: un projecte estratègic per
l’aposta turística de Vic” és un projecte sòlid i amb recorregut que pretén crear un producte
turístic cultural de qualitat. Es concep com una estratègia de desenvolupament turístic amb la
voluntat de dotar d’un relat estratègic i un únic fil conductor que gira entorn al patrimoni
històric, cultural i artístic més identitari.
La finalitat estratègica en turisme és posicionar i consolidar la ciutat com una de les
destinacions més rellevants dins l’àmbit del turisme urbà i cultural. En aquest sentit, Vic vol fer
un salt qualitatiu en matèria de gestió i promoció del patrimoni artístic, històric i cultural en una
escala d’execució a llarg termini i anant més enllà d’accions puntuals de recuperació de
patrimoni. Es tracta de crear productes amb activitats identitàries dins el marc d’una
estratègia turística integral que incrementi, desestacionalitzi i diversifiqui les visites.

Determinats espais que actualment no es mostren amb el vertader potencial que disposen, es
transformaran a partir del buidat de part del seu entorn, activant alhora el pla del carrer com a
espai públic exterior que rodeja el conjunt monumental de la Pietat.

La proposta vol generar una dinàmica d’atracció turística que ajudi Vic a esdevenir una
destinació de qualitat amb una nova illa d’acollida turística.

D’aquesta manera considerem que la illa de la Pietat està formada pel conjunt de les
edificacions, i sobretot per la gestió de tot el buit perimetral que en facilita la seva activació.

La illa turística que es presenta en aquest projecte està formada pel conjunt
arquitectònic de l’Església de la Pietat, la Capella Fonda, la Capella dels Sants Màrtirs, i
el Temple Romà, que s’ha identificat pels historiadors i els arqueòlegs com l’epicentre
fundacional de la ciutat i que compta amb més de 2.000 anys d’història. La conversió
d’aquest recurs en producte turístic és clau per a la consolidació i el desenvolupament del
turisme cultural de qualitat dins la ruta turística del Centre històric.

La Illa de la Pietat ha d’esdevenir un catalitzador que, a nivell turístic, exerceixi d’epicentre dels
itineraris de descoberta de la ciutat i els seus entorn que aquest projecte també desenvolupa.
No només suposa una visió estratègica del turisme; suposa una necessitat per la ciutat, que
necessita un espai centralitzador que aculli el turisme, i que serveixi com a element de
transformació de l’entorn més immediat. L’actuació diversificaria la oferta turística existent més
enllà dels principals elements patrimonials i la ruta del centre històric permetent que els
visitants, en especial en dies festius amb més manca d’obertura de comerços i altres
infraestructures turístiques, gaudeixin de tot el potencial de la ciutat des d’un nou pol turístic
dinàmic, amb activitats i informació turística. Cal atraure un públic interessat en el patrimoni
més identitari de la ciutat de Vic com poden ser la l’art, la història,..., que hi generin un vincle
emocional i que els motivi a visitar‐la en més d’una ocasió, atrets per una ciutat viva i canviant
que els ofereix múltiples experiències.

La Illa de la Pietat, formada essencialment per un
conjunt d’edificis que van des dels orígens romans
de la ciutat de Vic fins al Barroc, és el reflex de la
seva evolució històrica. És en aquest sentit i, com a
lloc amb una càrrega simbòlica important, que pot
tenir les condicions necessàries per acollir aquells
visitants que vulguin conèixer els orígens i la
historia de la ciutat.

El conjunt d’edificis que formen l’espai - l’Església de la Pietat i espais annexes, la Capella
Fonda o el mateix Temple Romà -, per les seves característiques poden acollir activitats molt
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diverses i dinàmiques. Activitats que variaran al llarg de l’any fixant‐se en temes emblemàtics
de la ciutat com la música, la gastronomia o l’art, fent ressò d’esdeveniments emblemàtics tals
com el Mercat de Música Viva o el Mercat Medieval. Aquestes complementaran la pròpia
museïtzació permanent de l’illa de la Pietat, amb un llenguatge tecnològic i immersiu, i el
projecte de Mapping que recrearà els orígens del Castell dels Montcada sobre les parets del
Temple Romà.

La ciutat ocupa una posició central en un entorn territorial que ofereix una combinació
impressionant de patrimoni cultural i artístic identitari. El patrimoni, la memòria en un sentit
més ampli, constitueix sens dubte un dels actius fonamentals de la cultura de Vic, alhora que
n’és també un dels elements clau del seu desenvolupament futur.
Però a hores d’ara, Vic no ha aconseguit embastar un discurs patrimonial integrat, vertebrat i
unes estratègies que permetin una millor articulació i difusió dels elements patrimonials i
artístics de Vic. Aquest projecte pretén donar resposta a aquesta necessitat i desenvolupar tot
el potencial turístic del patrimoni històric, cultural i artístic.
Aquesta estratègia turística es centra en els següents eixos principals:
 La rehabilitació i posada en valor del patrimoni històric-artístic de l’Església de la
Pietat.
 Posa en valor la importància històrica i artística del conjunt, de gran rellevància dins el
context patrimonial i artístic de la ciutat, a partir de l’adequació dels espais a un
recorregut de visita contextualitzat i accessible universalment per als visitants.
 La creació d’un nou centre de visitants i acollida turística a l’Església de la Pietat,
des d’on es potenciaran productes turístics. Es tracta de crear un nou pol d’atracció
turística en el marc de l’aposta estratègica de la ciutat: es dota el Centre històric d’un
nou atractiu de visitants en turisme cultural amb un espai d’acollida turística central per
al coneixement de la ciutat i la promoció de la seva oferta patrimonial com a principal
recurs turístic sota l’eix vertebrador del discurs Vic, ciutat d’art.
 El desenvolupament d’un mirador 360º de la ciutat i el seu entorn des del seu punt
més alt: el campanar de l’Església de la Pietat. El fet de ser l’únic mirador patrimonial
visitable i el punt més elevat de la ciutat dota el conjunt d’un recurs altament valorat per
la demanda turística d’arreu del món: els miradors urbans.
 Valorar turísticament l’espai públic urbà: es dignifica, s’endreça i es posa en valor
l’espai urbà de l’Illa fent-lo accessible als visitants i augmentant el seu atractiu turístic.
Amb l’actuació es faran accessibles en la seva totalitat dos dels grans elements icònics
de la ciutat: el Temple Romà i el castell dels Montcada.
 La creació d’un espai per a l’espectacle audiovisual que relati els principals atractius
patrimonials i turístics de la ciutat.

Eixos que es materialitzen en actuacions concretes en el marc d’aquesta operació que es
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presenta a la convocatòria del FEDER eix 6:

Límit ciutat‐territori:

o Intervenció arquitectònica al conjunt de l’Illa de la Pietat
o Producció museogràfica de l’Illa de la Pietat
o Projecte de Mapping de l’Illa de la Pietat
o Senyalització turística
o Pla de màrqueting

No podem explicar què és Vic sense tenir en compte el territori que l’envolta. Muntanyes,
pobles i camps també formen part de la seva història. La Plana de Vic i les connexions que
s’estableixen amb la resta del territori han de formar part del relat que s’explica. Un dels punts
clau en aquest aspecte és la intervenció sobre el campanar per esdevenir el més alt mirador
360º de la ciutat, des d’on contemplar la comarca i interpretar el paisatge mitjançant els
continguts audioguiats.

Les edificacions sobre les que s’actua són propietat del Bisbat de Vic. Per a l’execució i gestió
del projecte s’ha materialitzat un conveni de cessió de 30 anys cap a l’Ajuntament de Vic, que
inclou tots els espais sobre els que s’actua i es posaran a disposició del públic. Només un petit
espai, el de la Capella dels Sants Màrtirs, no s’ha cedit a l’Ajuntament i continuarà tenint
alguns usos litúrgics puntualment, si bé la resta de les hores s’ha donat dret de pas a
l’Ajuntament, pas que no condiciona el projecte ni la seva gestió. Per aquest motiu hi ha una
petita diferència entre el pressupost total de l’actuació i el pressupost elegible, ja que no s’han
considerat elegibles la part d’inversió que es produeix sobre aquest espai.

Límit conjunt arquitectònic‐ciutat:
La Illa de la Pietat no pot ser un element aïllat dins del conjunt de la ciutat. No podem entendre
la Illa de la Pietat sense la relació que s’estableix amb altres llocs o esdeveniments
emblemàtics com poden ser el Museu Episcopal de Vic, altres edificis històrics, la Plaça Major
o les activitats que s’hi desenvolupen. Des de l’Illa de la Pietat s’han de distribuir els fluxos
turístics a les diferents rutes de la ciutat i els seus elements patrimonials principals. Per
aconseguir-ho, es comptarà amb un centre d’atenció de visitants, un tiquet conjunt amb la
resta de patrimoni (MEV + Catedral) i la intervenció arquitectònica propiciarà també una tasca
de museïtzació on, mitjançant tecnologia i continguts immersius, el visitant pot conèixer els
principals esdeveniments de la ciutat.

2.2 Intervenció arquitectònica al conjunt de l’Illa de la Pietat
Aquesta intervenció arquitectònica es plasma en un projecte executiu que s’adjunta a la
sol·licitud i que comprèn dues fases:
-

La primera d’elles s’ha licitat i adjudicat. En el moment de redactar aquesta memòria les
obres encara no s’han iniciat, i és probable que ho facin a gener del 2019.

-

La segona fase, també en estat de projecte executiu però pendent de licitar.

Límit ple‐buit:
Es proposa redefinir els límits de la Illa de la Pietat incorporant els espais públics que
l’envolten com a part d’un tot. Així mateix, l’objectiu és també posar en valor els comerços que
hi ha al voltant convertint‐los en part del programa del nou equipament. Es tracta de
revaloritzar i potenciar els comerços de la ciutat com un reflex d’allò que s’explica des de l’Illa
de la Pietat.

El projecte executiu d’intervenció a l’Illa de la Pietat descriu un seguit d’actuacions dins el
conjunt arquitectònic format per l’Església de la Pietat, la Capella Fonda, la Capella dels Sants
Màrtirs, i el Temple Romà per tal de fomentar el turisme a la ciutat de Vic i al seu entorn.

Límit històric i cultural:
Tothom ha entrat alguna vegada en un temple. Sabem que la porta d’entrada principal marca
l’inici d’un eix longitudinal que defineix la simetria de l’edifici, i també sabem que resseguint
aquest eix, arribem fins un altar que és on s’oficia el culte. Després de la intervenció que es
proposa, quan entrem a la Illa de la Pietat, no entrarem només a una església, una
capella o un temple romà, sinó que entrarem a un conglomerat d’edificis històrics que
transcendiran els usos pels quals es va construir cadascun d’ells passant a formar part
d’un tot amb una interpretació que connecta els orígens del patrimoni amb la seva
interpretació més actual.

L’àmbit d’actuació no es circumscriu dins dels propis límits dels edificis sinó que engloba els
carrers que els envolten.
La proposta conceptual arquitectònica
Es proposa aplicar una mirada oberta que permeti sorprendre i encuriosir fins i tot a aquella
gent que considera que ja coneix la Illa de la Pietat i la ciutat de Vic. Una mirada transversal
que aconsegueixi establir continuïtats en el límit entre les parts, i que fomenti que la posada en
valor dels diferents edificis i la seva vivència en l’espai i el temps.

Límit de projecte:
Degut a les característiques d’aquest projecte, podem intuir que la seva definició i execució
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podrà variar en funció de nous condicionants tals com la possible trobada de restes
arqueològiques, els quals afegiran contingut en la seva pròpia complexitat. Creiem que lluny
de condicionar‐ne el resultat, aquests nous condicionants hauran d’enriquir el projecte i per
tant millorar‐ne el resultat.

Intervencions necessàries a realitzar en la Fase I i Fase II:
1.

TREBALLS PREVIS

2.

INTERVENCIÓ A LA CAPELLA FONDA

2.0
Enderroc del vestíbul
•
Substitució dels baixants de PVC
•
Connexió dels baixants al clavegueram
•
Tractament de la façana de la Capella Fonda
•
Desconnexió i eliminació de les instal·lacions elèctriques de la zona de l'antic vestíbul
•
Implantació il·luminació urbana a la nova façana
2.1 Urbanització de la placeta
2.2 Substitució de la porta d'entrada
2.3 Construcció d'un tallafreds - Modificació de la rampa d'accés
2.4 Implantació d'un sistema d'enfosquiment de l'òcul
2.5 Implantació de Leds a la part superior de la cornisa
2.6 Substitució del paviment de tota la Capella Fonda
2.7 Implantació d'un sistema de calefacció per terra radiant a tota la capella
2.8 Excavació arqueològica a la zona de l'antiga torre del Castell
2.9 Implantació d'un sistema d’il·luminació secundari
2.10 Restauració de la cornisa i de les pintures de la capella
2.12 Implantació d’una nova il·luminació
2.13 Restauració de l’obertura del Pas entre Capella Fonda i Església de la Pietat

En resum, les actuacions a la Capella Fonda passaran per l'enderrocament del vestíbul de la
capella per mostrar la façana original. S'obrirà una antiga porta a la façana exterior del castell i
es recuperarà la sotacoberta.
La Capella Fonda es l'antiga capella de l'església de la
Pietat. Actualment s'hi mostren algunes obres del
pintor Josep M. Sert que pertanyen a la primera i
segona decoració que realitzà a la Catedral. De la
segona decoració destaquen les figures dels quatre
evangelistes recuperades de les runes de l'incendi
que va tenir lloc durant la Guerra Civil. També s'hi pot
veure la maqueta que el pintor va realitzar l'any 1930
per mostrar el efectes de llum que tindria la Catedral si es decoraven les voltes del sostre.
Vic s’ha convertit en els últims anys en un punt de visita imprescindible per conèixer l’obra de
Josep Maria Sert (1874-1945), considerat el millor pintor muralista de la seva època. Les
seves obres es troben tant a Europa, com a Amèrica, des del Rockefeller Center de Nova York
fins l’edifici de la Societat de Nacions de Ginebra. La decoració de la Catedral de Vic va
vincular per sempre el nom del pintor al de la ciutat. A Vic hi han diversos espais que mostren
l’obra de Sert: la capella de la Pietat que reuneix l’obra relacionada amb la primera i la segona
decoració de la catedral, l’edifici de l’Ajuntament on es pot admirar l’obra les quatre estacions, i
a la Catedral, on es poden veure passatges del Nou Testament.
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construir al segle XVII sobre la petita església romànica gràcies a les almoines i a l’ajuda dels
estaments i gremis de la ciutat. Era un temple molt popular perquè segons la tradició s’hi
guardaven les relíquies dels sants màrtirs Llucià i Marcià, antics patrons de Vic. Va ser la
primera església aixecada pels Morató, la nissaga familiar de mestres d’obres, arquitectes i
escultors que des del segle XVII fins a principi del XIX, que van ser els autors de la majoria de
casals, esglésies i retaules barrocs de Vic i d’altres poblacions catalanes. La seva obra inclou
algunes peces cabdals del barroc català. Les cinc generacions d’aquesta família, juntament
amb els tallers dels Costa, els Quadres i els Real, són els responsables del que coneixem com
a barroc vigatà, que encara avui marca la fisonomia de la ciutat. Lamentablement el treball
escultòric de la façana de la Pietat és difícil d’apreciar a causa del mal estat de la pedra. La
pedra de Folgueroles, usada en moltes d’aquestes obres, resisteix malament el pas del temps
posada a l’exterior. Actualment, s’hi celebren actes culturals, i la capella Fonda acull obra de
l’artista Josep Maria Sert.

4 INTERVENCIÓ A LA ZONA DE SERVEIS
4.0. Arreglar òcul capelleta
4.1 Posta en valor del pati de llums
4.2 Substitució dels baixants de PVC del pati de llums
4.3 Anivellació del passadís
4.4 Enderroc de l’absis de la capelleta
4.5 Substitució del sistema d’il·luminació a la zona del passadís
4.6 Construcció d'uns banys (els nous i els ja existents)
4.7 Modificació de les obertures de l'antiga Capelleta
4.8 Substitució de la porta d’accés al carrer
4.9 Nova posició caldera
4.10 Armari por una nova connexió d’escomesa

Aquesta capella ocupa una de les actuacions del projecte donada la seva importància
històrica, artística, cultural i patrimonial. Es busca amb la majoria de les actuacions millorar i
dignificar els seus elements patrimonials originals i sobretot garantir l’accessibilitat a tot l’espai
per a tot tipus de públic.

5 INTERVENCIÓ A L'ESGLÉSIA DE LA PIETAT
5.1 Implantació d'una plataforma elevadora per
salvar el desnivell entre l'altar i la nau central
de l'església de la Pietat
5.2 Implantació d’una rampa a la sortida lateral
de l’Església de la Pietat per salvar el desnivell
entre l’interior de l’Església i el carrer.
5.3 Intervenció a l'òcul
5.4 Implantació d'un sistema d’il·luminació led a
la cornisa
5.6 Implantació d’una nova il·luminació
5.7 Implantació d’un sistema de calefacció
5.8 Restauració de les pintures
5.9 Construcció d’una passera sobre les
cornises

6 INTERVENCIÓ DE L'ESPAI DE SOBRECAPELLES LATERAL OEST
6.1 Obertura del balcó sobre l'altar
6.2 Neteja de l'espai
6.3 Fer cales per comprovar l'estat dels forjats
6.4 Construcció del graonat a la rampa
6.5 Restauració de l'escala de cargol adossada a la façana principal de la Pietat (anivellació
forjat amb finestra)
6.6 Substitució del sistema de llum artificial
6.7 Enderrocar el forjat superior per fer d'accés a l'òcul
6.8 Enderrocar la paret amb la escala de cargol actual
6.9 Connexió amb la sala adossada a la façana principal (escala de gat)
6.10 Construcció d’un nou sòl en un preexistent forjat amb l’estructura en ferro i taula de fusta

L’església de la Pietat: a l’edat mitjana, aquesta plaça era un centre ciutadà de màxima
importància i significació per on passava la divisió de la partida episcopal i de la partida comtal.
Hi havia el centre de la jurisdicció dels Montcada que governaven des del castell, i s’hi feia un
mercat setmanal documentat des del segle X. Al segle XVII s’hi va construir l’església de la
Pietat que va ocupar bona part de l’espai. L’antecedent de església de la Pietat és la capella
de Sant Sadurní, construïda al segle XI a redós del castell dels Montcada i de la qual avui
només en podem veure una part de la façana a la paret lateral esquerra. La Pietat es va

7 INTERVENCIÓ DE L'ESPAI DE SOBRECAPELLES LATERAL EST
7.1 Construcció d'unes escales per accedir a l'espai de sobre les capelles
7.2 Eliminació dels residus de coloms i instal·lacions velles
7.3 Construcció d'unes escales i un entarimat que permetin l'accés a l'òcul i a la cornisa de
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l'Església de la Pietat
7.4 Obertura d'algun arc de l'antiga muralla
7.5 Protecció d'aquestes obertures per evitar l'entrada de coloms
7.6 Instal·lació d'un sistema d’il·luminació
7.7 Instal·lació d’un sistema d’il·luminació
7.8 Construcció d’una escala de gat per donar accés adossada a la façana principal
7.9 Construcció d’un nou sòl en un preexistent forjat amb l’estructura en ferro i taula de fusta
7.10 Nova estructura de forjat de fusta al·livalada amb l’obertura de l’arc de l’antiga muralla

8 INTERVENCIÓ ALS ESPAIS SOBRE LA CAPELLA DELS SANTS MÀRTIRS
8.1 Neteja de l'espai
8.2 Obertura de les llanternes del tambor
8.3 Obertura d'una finestra al pati de llums
8.5 Implantació d’un sistema d’il·luminació
8.6 Annivel·lació del sòl
8.7 Tapiat porta existents veïns

10 INTERVENCIÓ AL SOTACOBERTA DE LA CAPELLA FONDA

9 INTERVENCIÓ AL SOTACOBERTA DE L'ESGLÉSIA DE LA PIETAT

10.1 Obertura de les espitlleres tapiades
10.2 Tancament de les espitlleres amb un marc amb malla de galliner
10.3 Tancament del forat entre cobertes amb malla de galliner
10.4 Col·locació d'una barana a l'escala de galliner
10.5 Construcció d'una plataforma plana
10.6 Implantació d’un sistema d’il·luminació

9.1 Neteja de l'espai
9.2 Obertura de les finestres tapiades
9.3 Construcció d'una passera
9.4 Implantació de politges, contrapesos, etc per efectuar el tancament de les passeres
9.5 Muntatge d’unes baranes per a fer efectiva la seguretat de les obertures noves i existents
9.6 Activació del mirador de coberta
9.7 Activació de les vistes creuades amb els altres espais interiors
9.8 Implementació d’un sistema d’il·luminació

Els espais de sota-coberta de la nau de l’església i de la Capella Fonda formen part del
conjunt d’espais intermedis, sorprenents i normalment inaccessibles que ajuden a generar
l’experiència de la descoberta a través de l’illa de la Pietat. La construcció d’unes passeres que
permetin transitar els visitants pel sota coberta de l’Església de la Pietat sense deteriorar‐ne
les voltes és l’objectiu de l’actuació.

11 INTERVENCIÓ AL CAMPANAR
11.1 Tractament de la il·luminació natural de l'escala del campanar
11.2 Millora del sistema de tancament de la cabina d'accés al campanar
11.3 Substitució del sistema d’il·luminació artificial de les escales del campanar
11.4 Pintar de blanc el nucli del campanar
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12. INTERVENCIÓ A L’ANTIGA SAGRISTIA
12.1 Posta en valor del mobiliari inclòs a l’armari adossat a l’escala del campana
12.2 Tractament de la il·luminació artificial

Cal destacar el campanar de l’església, que representa un gran atractiu turístic per a una ciutat
patrimonial com Vic. El fet de ser l’únic mirador patrimonial visitable i el punt més elevat de la
ciutat dota el conjunt d’un recurs altament valorat per la demanda turística d’arreu del món: els
miradors urbans. La vista de 360o sobre la ciutat i l’entorn permet orientar i identificar el centre
històric, entendre la història de la ciutat i reconèixer la geografia del territori.

13. INTERVENCIÓ A LA FAÇANA PRINCIPAL DE L’ESGLÈSIA DELA PIETAT
13.1 Tractament de les obertures de la façana principal
13.2 Restauració de les pintures de façana
13.4 Reemplaçament de la porta d'accés principal
13.5 Implantació d’un sistema d’il·luminació
13.5 Implantació d'un sistema d’il·luminació
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15. PROPOSTA D’INSTAL·LACIONS
15.1 Excavacions arqueològiques a la zona de l’antiga Església de Sant Sadurní amb la
conseqüent construcció d’una passera que permetrà observar les restes arqueològiques i que
connecti la Plaça de la Pietat amb l’interior de la nau.

14. INTERVENCIÓ A L’ILLA DE LA PIETAT
El recinte passa a tenir quatre "portes" situades a la Plaça del Paradís, al c. St Miquel
Arcàngel, al c. Cardona cantonada Pare Xifré i a la Plaça de la Pietat cantonada amb el carrer
Mare de Déu dels Àngels. Pel que l’actuació es basa en el tractament dels paviments dels
carrers que formen la Illa de la Pietat per marcar l’entrada al recinte i els recorreguts o punts
estratègics dins d’aquests recorreguts.

17. PROPOSTA D’INSTAL·LACIONS
17.1 Individuació zona d'Escomesa
17.2 Posicionament de centrals de control elèctriques
17.3 Posicionament dels quadres de comandament i protecció
17.4 Posicionament de caldera i acumuladors
17.5 Projecte de pas de tubs a través d’un paviment de registre
17.6 Nova sala de Rack
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2.3 Producció museogràfica de l’illa de la Pietat

-

Els objectius del desenvolupament museogràfic són:

-

•
•
•

Generar una experiència immersiva, impactant i única que relati els 2000 anys
d’història i art de la ciutat i el territori.
Oferir un circuit coherent que permeti conèixer els diferents espais de l’Illa de la
Pietat.
Oferir espais i recursos museogràfics que converteixin el projecte en un model
d’accessibilitat universal, integrada i sostenible.

-

Aquesta experiència es basa en els següents conceptes:
•
•
•

-

Immersivitat: els recursos museogràfics induiran el visitant a fer una immersió en
l’espai, i per això aquest serà un espai suggestiu, evocador, impactant, sensible.
Narrativitat: per captivar l’interès del visitant, s’ha construït un fil narratiu que
atrau, que el transporta a un altre temps, a altres formes de vida, a altres valors.
Interactivitat: a la part final, el visitant es convertirà també en protagonista de la
visita escollint el contingut que desitja consultar.

-

L’EXPERIÈNCIA DE VISITA
Al llarg de la història, l’art ha pres formes diverses segons els ideals de bellesa i els de
coneixement i transcendència. A l’Illa de la Pietat, estirant el fil de l’art obrim finestrals que
miren cap al continu temporal del passat de la ciutat de Vic i la comarca.
Obres d’art que s’emmirallen en com eren els habitants de cada època.
Ara, en apropar-nos-hi, ens permeten traspassar el llindar del temps i transportar-nos a una
experiència de l’art i la història.

ESPAIS D’INTERVENCIÓ
La proposta d’intervenció museogràfica de l’Illa de la Pietat està formada pels següents espais:
-

Capella Fonda: En aquest espai s’hi situarà l’espectacle immersiu “Vic. Un viatge pel
temps i l’art”. Compost per una multi projecció combinada amb uns marcs
retroprojectats que generen efectes sorprenents. Un cop acabat l’espectacle audiovisual
els marcs es transformen en superfícies interactives.
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Església de la Pietat: Gràcies al sistema de l’audioguia la visita continua pels diferents
espais mantenint la qualitat dels continguts i sense haver de generar impacte sobre els
elements patrimonials.
Campanar de l’Església de la Pietat: La visita continua pujant al campanar on el visitant
gaudirà d’unes vistes privilegiades sobre la Plana de Vic. L’explicació dels diferents
continguts es realitzarà a través de dos recursos, per una banda el sistema d’audioguies
i per l’altra la ubicació d’uns marcs situats estratègicament per dirigir la mirada dels
visitants cap a espais significatius, com per exemple dalt del campanar emmarcant el
campanar romànic de la catedral.
Sagristia: un cop acabada la visita al campanar el visitant desfà el recorregut baixant les
escales fins arribar la sagristia. A l’entrar-hi es dispara un track de l’audioguia que
interpreta el gran moble situat al fons de la sala. Un impressionant moble de fusta del
segle XVIII utilitzat per guardar-hi la roba i els objectes de litúrgia.
Capella dels Sants Màrtirs: Baixant del campar el recorregut passa per aquesta capella,
on trobem les imatges dels patrons de la ciutat, Sant Llucià i Marcià de tamany natural.
Temple romà i Castell dels Montcada: A l’exterior trobem alguns elements de
senyalització que ens ajuden a interpretar el patrimoni més rellevant que trobem a
l’exterior de l’Illa. És el cas del Temple romà i el Castell dels Montcada interpretats a
partir d’un tòtem realitzat en vidre i acer, materials 100% reciclables.
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ESCALETA DELS RECURSOS MUSEOGRÀFICS
L’experiència de la visita segueix un recorregut guiat mitjançant un sistema d’audioguia
automatitzat i diversos elements físics interpretatius i de senyalització.
A l’entrar a la Capella Fonda el visitant es troba la sala totalment il·luminada, mica en mica la
llum general va baixant. Els efectes de boira, núvols i cel estrellat omplen la sala a partir d’un
mapping sobre les dues parets laterals, la paret frontal i el sostre de la sala. Generant
d’aquesta manera un efecte d’immersivitat total.

5. Experiència interactiva. Un cop retornem del viatge immersiu per l’art i la història de Vic,
els marcs de projecció es converteixen en llindars interactius on el públic pot apropar-se i
descobrir les imatges clau de la ciutat.
Mitjançant sensors de presència, quan el visitant s’apropa, el vidre passa de mirall a projectar
creant un efecte sorprenent.

L’espectacle immersiu ens transporta. Ja no som on érem, al segle XXI i a la Capella Fonda.
Fem un viatge en el temps. Uns miralls en l’espai reflecteixen als visitants. Però de sobte es
transformen en llindars que connecten amb els instants claus de la història de Vic. Tot un
espectacle embolcallant a tres escales: escala humana, escala capella i escala ciutat.
1. L’obra d’art, icona d’un temps. Els vidres emmarquen fragments d’obres d’art de l’època.
Cadascun amb un estil artístic, capturen l’obra d’art, el pensament o els ideals d’una època.
2. L’art pren vida i es converteix en personatge. L’època es recrea davant dels nostres ulls.
La figura d’una de les obres d’art pren vida. La projecció trenca la nostra percepció de l’espai
per transportar-nos a un nou interior arquitectònic recreat: una casa, un temple o una església.
3. Entorn obert. Vic passat. Saltem els murs de l’espai interior i ens elevem a la ciutat,
reproduïda en cada moment històric, embolcallant-nos, i combinat amb imatges dels espais
actuals que se’n conserven i de plànols antics de la ciutat. Els llindars ara resten transparents.
En aquest entorn i amb l’objectiu que al sortir de la Capella Fonda el visitant recorri i
descobreixi la riquesa cultural de Vic, es planteja el següent contingut:

4. Esclat de l’art. Un muntatge artístic amb iconografia de cada època en un crescendo molt
dinàmic per comprendre les claus històriques i artístiques del Vic que les va veure néixer.
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o Dinamisme urbà i eclesiàstic del segle XVIII.
o El vigatanisme, a cavall entre XIX i XX. Modernisme a les avantguardes.
o Vic del present, una ciutat ciutat d’Art

Durada
L’espectacle immersiu dura 11 minuts en total. 7 minuts de mapping sobre les parets i el sostre
de l’espai i 4 minuts de l’experiència interactiva. A continuació el visitant realitza la visita a la
resta de les zones de la Pietat.


Vic com a focus creador de coneixement, ciència, i art al llarg de la història: A Vic i
Osona, l’art i la cultura venen de lluny. Es fa èmfasi en la influència del bisbat de Vic en
la tradició d’estudis superiors i en la creació literària, científica, i artística en general.



El patrimoni com a llegat i com a valor present: Presentar el patrimoni religiós i civil que
conviu en el centre històric com un valor d’autenticitat del Vic del present.



Dinamisme de la ciutat: Mostrar la força del mercat, de l’oferta comercial i de la
producció de Vic com una herència d’origen mil·lenari que s’ha anat conformant en el
temps situant-lo en espais concrets de la ciutat i també com a atractiu i motor de la
ciutat del segle XXI.

SINOPSI DEL GUIÓ – UN RELAT HISTÒRIC A TRAVÉS DE L’ART
1. Vic: un viatge pel temps i l’art
Efectes de boira , núvols, i llum i efecte de viatge en el temps, línies que es mouen atretes per
un sòl punt. Es genera la impressió de traspassar llindars del temps.
La capella fonda i l’Illa de la Pietat seran uns espais destinats a la difusió de la història de Vic i
dels seus atractius principals. Les temàtiques generals que es tractaran són:


L’art com a valor universal: Al llarg de la història, l’art ha pres formes diverses segons
els ideals de bellesa i els de coneixement i transcendència. La humanitat es reflecteix
en l’art i alhora s’hi emmiralla. Ens uneix i ens explica.
És l’enquadrament, la mirada, la decisió artística d’allò que s’immortalitza i del que no.
És en posar-hi un marc que elevem l’instant a la categoria d’art.



Estils artístics identificadors de moments històrics: Pintures, escultures, composicions
musicals, obres literàries i arquitectòniques... ens permeten teixir la història dels grans
moments i també de les vivències personals i col·lectives. Dirigim la mirada del visitant
a les obres d’art cabdals i veiem com aquestes ens parlen dels moments claus dels dos
mil anys d’història de la ciutat.
o Auso, ciutat tributària de Roma.
o El Vic de l’any 1000: entre els Montcada i el Bisbe Oliba.
o La unificació de la ciutat
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Accessibilitat sensorial (visual i auditiva) al patrimoni:
-

Aquesta projecció aprofitarà les columnes i les superfícies planes, per potenciar la narrativa
visual i estètica del mapping. Tenint en compte que no es poden fer intervencions sobre un
edifici històric, s’utilitzaran recursos lumínics per reconstruir la silueta de l’antic castell de
Montcada que es va construir a l’entorn del Temple Romà i, entendre i veure in situ la relació
que guarden ambdós monuments.

Les locucions de l’audioguia incorporaran la opció d’audiodescripció de les imatges
l’espectacle audiovisual i dels espais visitats.
Panells amb gravats de textos amb Braille
Marcs tàctils especialment pensats per tocar l’art i comprendre els estils bàsics de l’art.
Els dispositius d’audioguia seran compatibles amb bucle magnètic de llaç que permet a
les persones amb discapacitat auditiva gaudir de l’espectacle i les explicacions del
recorregut.

Serà una projecció amb tres projectors i s'estudiarà l'automatització de la reproducció. La
projecció sobre diferents façanes, permetrà que tingui valors visuals segons el punt de vista de
l’espectador. Aquest fet pot provocar que l’espectador tingui interès per anar-hi més d’un dia.
VISUALITZACIONS A TRAVÉS DE REALITAT AUGMENTADA
La primera intervenció consistirà en un punt de captació de la imatge a través d’un dispositiu
mòbil , on es podrà veure sobre la pantalla de l’aparell la imatge real del Temple Romà i
superposada sobre ell una imatge virtual del Castell dels Montcada.
Una de les característiques del projecte és que per mitjà de la geolocalització, el dispositiu
mòbil captarà la posició i l’hora del dia de l’espectador, i la imatge virtual tindrà la mateixa
il·luminació i la distribució de llums i ombres de la imatges real.
S’estudiarà que també es poguí visualitzar la imatge virtual adaptada a la meteorologia, en el
cas que es visiti aquesta instal·lació en un dia no assolellat.

2.4 Desenvolupament de Mapping
Aquest projecte consisteix en un conjunt d’intervencions visuals a l’entorn de la ubicació del
Temple Romà de Vic, per explicar de forma lúdica, estètica i tecnològica l’evolució urbanística,
social i històrica d’aquest espai urbà al llarg del temps.

La segona intervenció consistirà en una sèrie de punts de visualització des del campanar de
l’església de la Pietat. Des d’aquest campanar, el punt més alt de la ciutat, sobre el dispositiu
mòbil es podran veure imatges virtuals dels edificis més emblemàtics de la ciutat en diferents
etapes històriques.

VIDEOMAPPING
L’actuació pretén la creació d’un videomappig que es projectarà sobre les parets del frontal i
lateral del Temple Romà, i sobre la paret de l’església de la Pietat del costat d’aquest antic
temple.
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presó. El 1882, quan es va decidir enderrocar-lo a causa del seu deteriorament, es van
descobrir les restes del temple i va començar el procés de restauració. Avui constitueix un
exemple únic a Catalunya d’aquest tipus d’edificacions. S’utilitza regularment com a sala
d’exposicions i seu d’actes culturals. Les restes del castell es van conservar a la banda nord i
oest del recinte, on queden dempeus les façanes.
El Temple romà és l’únic edifici que s’ha pogut recuperar en el seu emplaçament exacte i amb
les seves dimensions reals, i constitueix un exemple únic a Catalunya d’aquest tipus
d’edificacions.

Les intervencions proposades pretenen la incorporació del Temple Romà com a element
central de la nova Plaça de la Pietat i element potenciador de noves tecnologies.

2.5 Senyalització turística

El mapping es projectarà cada vespre a la mateixa hora durant els mesos de més afluència
turística de la ciutat.

L’actuació es basa en la creació i instal·lació de senyalització turística en 10 emplaçaments
claus en quan a la mobilitat dels fluxos turístics de la ciutats tal i com es marquen al mapa. La
senyalització és d’estil monòlit d’acer corten sorrejat, oxidat, passivat i envernissat a 3 cares,
de 65 cm d’ample cadascuna. La senyalització conté fotografies, informació turística i plànols
de l’illa de la Pietat i dels principals punts d’interès turístic de la ciutat.

TEMPLE ROMÀ I RESTES DEL CASTELL
DELS MONTCADA: El Temple romà és l’únic
edifici que s’ha pogut recuperar de la ciutat
d’Auso, tal com s’anomenava Vic a l’època
romana.

L’objectiu és assegurar que des de qualsevol punt de la ciutat allunyat del centre històric – i
més concretament des d’emplaçaments claus de mobilitat de visitants com són l’àrea
d’autocaravanes o les estacions de transport públic i aparcaments principals - es conegui i
potenciï la visita entorn el projecte de l’illa de la Pietat i la resta de patrimoni turístic destacat
de Vic.

El Temple Romà és un dels edificis més ben
conservats d’arquitectura religiosa romana a
Catalunya i a la península Ibèrica. Es tracta
alhora d’un bé patrimonial de primer ordre
(declarat BCIN) i d’un equipament cultural que
és la seu del Patronat d’Estudis Osonencs.

L’actuació està a punt de ser licitada per part de l’Ajuntament de Vic.

Es va construir al segle I dC en un dels indrets més alts de la ciutat i orientat cap a llevant,
seguint les normes de l’època. Era consagrat al culte a l’emperador. Al llarg de la història el
lloc ha mantingut un component sagrat i relacionat amb el poder i és un dels tres punts a partir
dels quals es va expandir la ciutat. El Temple es va conservar perquè les parets es van
aprofitar per delimitar el pati interior d’una torre de defensa medieval, que al segle XI es va
convertir en castell dels senyors de Montcada (Segles XI-XII, BCIN). Durant molt temps, des
d’aquí s’exercia el domini feudal sobre una part de Vic i al costat s’hi duia a terme un mercat
que convivia amb el del Mercadal. Al llarg del temps, aquest castell, un singular exemple de
romànic civil, va tenir diverses funcions, des de residència dels veguers de Vic fins a graner i
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2.6 Campanya de promoció i difusió
L’actuació de Pla de Màrqueting es basa, primerament, en l’elaboració del mateix pla, que
conté l’elaboració de la diagnosi de la situació actual, l'anàlisi d'aquesta situació, l'establiment
dels principals objectius, la definició d'estratègies i els programes d'acció i difusió per tal
d’arribar de la manera més efectiva possible al/s públic/s objectius que hem perfilat a la
memòria Feder presentada.
Aquest Pla de màrqueting s’està portant a terme actualment i es lliurarà el primer trimestre del
2019, ja que la Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció de 15.000 euros (sense
IVA) per a la redacció del Pla estratègic de turisme de l’Illa de la Pietat: un pla de comunicació i
màrqueting destinat a la difusió del projecte de l’illa de la Pietat.
Un cop redactat el Pla de màrqueting i definides les accions i estratègies més adients per cada
un dels públics objectius, es portarà a terme la segona fase: l’execució del pla d’acció. Per
tant, no es pretén adelantar accions de màrqueting concretes a portar a terme fins la
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finalització del pla de diagnosi.
Per tal de buscar la màxima eficiència i especialització de les actuacions a desenvolupar,
s’externalitzarà el servei d’elaboració del pla de màrqueting a una empresa especialitzada en
comunicació. Una vegada fet el pla, es valorarà si aquesta mateixa empresa s’ocupa de la
gestió i execució del pla i si s’han de contractar o no altres empreses expertes en àmbits
concrets, com la comunicació digital o realització d’esdeveniments.
L’Illa de la Pietat com a producte de turisme cultural de referència ha d’impulsar el
posicionament de la ciutat i el conjunt del centre històric. Els principals reptes de Vic com a
destinació turística als quals dóna resposta el projecte ILLA DE LA PIETAT:
o Convertir Vic en una destinació de referència en turisme cultural accessible i
sostenible
o Ordenar, dinamitzar i embellir el centre històric de la ciutat
o Transformar el patrimoni històric i artístic en recursos turístics que atreguin
visitants
o Crear producte a partir dels recursos turístics patrimonials que aporti riquesa
o Allargar l’estada dels visitants a la destinació
o Afavorir la creació de nous allotjaments
o Potenciar el partenariat públic-privat en la gestió turística de la destinació.
o Incrementar les empreses del sector turístic i crear ocupació
o Recolzar la xarxa de comerç local aportant nous clients
o Rehabilitar i donar nous usos al patrimoni arquitectònic i dotar-los d’eines per
poder treure’n un rendiment.
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2.7 Plànol de les actuacions

Els plànols d’ubicació de les actuacions, així com planimetries o renders
s’han anat incorporant on corresponia al llarg de la memòria tècnica i es
potent trobar també als projectes executius adjunts a la sol·licitud.
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La proposta museogràfica de l’Illa de la Pietat ens trasllada sense moure’ns a diferents espais patrimonials de la ciutat i diferents esdeveniments de la ciutat

Patrimoni artístic Gòtic de Vic

La producció artística multidisciplinar del Teatre l’Atlàntida de Vic

La Plaça del Mercadal

La Farinera. Centre d’Arts Visuals de Vic

El Mercat de Música Viva de Vic
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3 PRESSUPOST I ALTRES AJUTS O SUBVENCIONS
Pressupost del projecte FEDER eix 6 Vic
Actuacions

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Actuacions del projecte
Intervenció arquitectònica al conjunt de l'Illa de la Pietat - fase I
Intervenció arquitectònica al conjunt de l'Illa de la Pietat - fase II
Producció museogràfica de l'illa de la Pietat
Senyalització turística
Desenvolupament de Mapping
Campanyes de comunicació i promoció del projecte
Pla de comunicació FEDER
Campanya de promoció i difusió - captació públic potencial
Redacció de projectes i direcció d'obres
Redacció del projecte de museografia
Servei de direcció de les obres d'intervenció a l'Illa de la Pietat Fase I (licitat)
Servei de direcció de les obres d'intervenció a l'Illa de la Pietat Fase II
TOTAL

Import sense IVA

Import total
elegible

Import total (IVA
inclòs)

Subvenció Pla
Foment
Turisme

490.661,16 €
321.300,00 €
330.578,51 €
39.669,42 €
98.000,00 €

456.313,96 €
321.300,00 €
330.578,51 €
39.669,42 €
98.000,00 €

593.700,00 €
388.773,00 €
400.000,00 €
48.000,00 €
118.580,00 €

202.962,78 €

2.272,73 €
65.278,60 €

2.272,73 €
65.278,60 €

2.750,00 €
78.987,11 €

-

37.000,00 €
28.214,60 €
21.372,17 €
1.434.347,20 €

37.000,00 €
28.214,60 €
21.372,17 €
1.400.000,00 €

44.770,00 €
34.139,67 €
25.860,33 €
1.735.560,11 €

-

Subvenció
FEDER

Total
Subvencionat

Aportació
municipal

228.156,98 €
160.650,00 €
165.289,26 €
19.834,71 €
49.000,00 €

431.119,76 €
160.650,00 €
312.326,47 €
19.834,71 €
49.000,00 €

162.580,24 €
228.123,00 €
87.673,53 €
28.165,29 €
69.580,00 €

€
€

1.136,36 €
32.639,30 €

1.136,36 €
32.639,30 €

1.613,64 €
46.347,81 €

€

18.500,00 €
14.107,30 €
10.686,09 €
700.000,00 €

18.500,00 €
14.107,30 €
10.686,09 €
1.050.000,00 €

26.270,00 €
20.032,37 €
15.174,24 €
685.560,11 €

147.037,22 €
- €

- €
350.000,00 €

L’import elegible a efectes de FEDER és de 1.400.000,00 €, que donen lloc a una sol·licitud de 700.000,00 € de subvenció FEDER.
Existeix una diferència de 34.347,20 euros entre el pressupost sense Iva i el pressupost elegible. Això es deu a algunes partides de la Fase I – intervenció arquitectònica al conjunt de l’illa de la
pietat, no formen part dels espais cedits pel bisbat de Vic a efectes de l’execució de l’operació de FEDER. En concret l’espai dedicat a la “Capella dels Sants Màrtirs”, si bé s’ha cedit a l’Ajuntament
de Vic dret de pas quan no s’utilitzi pel bisbat, no formaria part de la cessió i per tant la despesa que s’hi realitza per compromís previ per part de l’Ajuntament de Vic s’exclou de l’operació de
FEDER. Aquesta és la raó d’aquesta petita diferència entre l’import elegible i l’import total.
També com es pot apreciar en el quadre, l’Ajuntament de Vic té atorgada una subvenció del “Pla de foment territorial del turisme” – convocatòria 2017 - per valor de 350.000 euros (que
subvencionen IVA també) i que s’aplicarien sobre l’actuació 1.1 i la 1.3.
Així mateix, l’Ajuntament de Vic concorreria a la convocatòria de la Diputació de Barcelona en cas que es portés a terme de nou per a la present convocatòria de FEDER. La Diputació de Barcelona
ha promogut, per a les primeres convocatòries del FEDER eixos 4 i 6, i PECT del 2016, uns ajuts addicionals del 25% sobre import elegible per als ens beneficiaris de la demarcació. En cas que es
selecciones la present operació i es realitzés nova convocatòria, l’Ajuntament de Vic concorreria a l’esmentada convocatòria. Es comprova, en base a l’aportació municipal prevista al quadre, que
aquest ajut es podria incorporar en la seva totalitat sense generar sobrefinançament en cap de les actuacions. En aquest supòsit, l’aportació municipal es reduiria fins al 19,33% sobre el total amb
IVA.
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5 PLA DE TREBALL I CALENDARI DE LES ACTIVITATS
Les actuacions s’articularan en diferents contractes. Com a norma general, cada actuació coincideix amb un contracte administratiu. El següent quadre recull el tipus de contracte per actuacions, el
seu pes sobre pressupost elegible, el tipus d’actuació que és, el tipus de contractació, i en quin estat es troba aquest contracte, ja que l’operació en general presenta una elevada maduresa
administrativa i pressupostària.

Definició dels actuacions i contractes i pes sobre el pressupost elegible
% sobre
pressupost

Tipus d'actuació

Tipus de
contractació

Estat actual

Actuacions del projecte
Intervenció arquitectònica al conjunt de l'Illa de la Pietat - fase I
Intervenció arquitectònica al conjunt de l'Illa de la Pietat - fase II
Producció museogràfica de l'illa de la Pietat
Senyalització turística
Desenvolupament de Mapping

32,59%
22,95%
23,61%
2,83%
7,00%

Obra
Obra
Subministrament i servei
Subministrament i obra
Subminsitrament i servei

Procediment Obert
Procediment Obert
Procediment Obert
Procediment Obert
Procediment Obert

Adjudicat
Pendent
Pendent
En licitació
Pendent

Campanyes de comunicació i promoció del projecte
Pla de comunicació FEDER
Campanya de promoció i difusió - captació públic potencial

0,16%
4,66%

Servei
Servei

Despeses menors
Procediment obert

Pendent
Pendent

Redacció de projectes i direcció d'obres
Redacció del projecte de museografia
Servei de direcció de les obres d'intervenció a l'Illa de la Pietat Fase I
Servei de direcció de les obres d'intervenció a l'Illa de la Pietat Fase II

2,64%
2,02%
1,53%

Servei
Servei
Servei

Procediment Obert
Procediment Obert
Procediment Obert

Adjudicat i finalitzat
En licitació
Pendent

Actuacions

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

D’aquest quadre es desprèn que un 55,54% de l’operació són actuacions d’obra, un 33,45% correspondria a actuacions mixtes de subministrament i servei, i un 11,01% a serveis, que inclouen la
campanya de promoció i difusió així com els serveis tècnics de redacció del projecte de museografia i les direccions d’obra.

Actuació 1.1 - Intervenció arquitectònica al conjunt de l’illa de la Pietat – Fase 1
El procediment s’ha portat a terme mitjançant procediment obert, i està en fase d’adjudicació. Per això l’import que consta d’aquesta fase al pressupost ja correspon no al projecte executiu, sinó a
l’import pel qual s’adjudica. Rebrà una part de la subvenció del pla de foment del turisme, motiu pel qual aquesta actuació s’iniciarà a principis del 2019, previsiblement al gener.
Actuació 1.2 - Intervenció arquitectònica al conjunt de l’illa de la Pietat – Fase 2
Es portarà a terme per procediment obert també. Es portaria a terme en cas que es seleccioni l’operació. Aquesta fase també disposa de projecte executiu.
Actuació 1.3 – Producció museogràfica
Es disposa del projecte executiu ja redactat (actuació 3.1). Aquesta producció es licitarà a principis del 2019, de manera que estigui executada per la tardor del mateix any.
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Actuació 2.1 - Pla de comunicació FEDER
Aquesta actuació té per finalitat petites despeses molt menors (suposa un 0,16%) de la operació, amb la finalitat de difondre l’existència de l’ajut FEDER entre la població de Vic. Per aquest motiu
seran petites factures concretes en mitjans de comunicació.
Actuació 2.2 – Campanya de promoció i difusió – captació de públic potencial
Es portarà a terme una vegada obert l’equipament. Té la finalitat de promocionar i donar a conèixer l’espai de manera que la despesa es tradueixi en visites. Aquesta partida quedarà definida en el
“Pla estratègic de turisme de Vic” que es redactarà a instàncies de la Diputació de Barcelona el primer semestre del 2019. En aquests moments era relativament absurd, més enllà de preveure
lògicament una partida econòmica, determinar en quins aspectes calia realitzar la despesa, ja que aquest document aportarà una nova informació i serà la base per determinar les millors
estratègies i mitjans.
Actuació 3.1 – Redacció del projecte de museografia
Aquest contracte ja es troba executat, ja que es disposa de l’esmentat projecte. Recull allò que s’ha d’executar en l’actuació 1.3, producció museogràfica de l’illa de la Pietat.
Actuació 3.2 – Servei de direcció de les obres d'intervenció a l'Illa de la Pietat Fase I
Aquest contracte ja es troba en licitació en aquests moments, atenent a la immediatesa de l’inici de les obres corresponents a la Fase I el gener del 2019.
Actuació 3.3 – Servei de direcció de les obres d'intervenció a l'Illa de la Pietat Fase II
Es licitarà de forma prèvia o paral·lelament a les obres de la segona fase.
A continuació es detalla el calendari d’execució.

Calendari d'execució de les actuacions de l'operació
Actuacions

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

2018
11 12

1

2

3

4

2019
5 6 7

Actuacions del projecte
Intervenció arquitectònica al conjunt de l'Illa de la Pietat - fase I
Intervenció arquitectònica al conjunt de l'Illa de la Pietat - fase II
Producció museogràfica de l'illa de la Pietat
Senyalització turística
Desenvolupament de Mapping
Campanyes de comunicació i promoció del projecte
Pla de comunicació FEDER
Campanya de promoció i difusió - captació públic potencial
Redacció de projectes i direcció d'obres
Redacció del projecte de museografia (ja executat)
Servei de direcció de les obres d'intervenció a l'Illa de la Pietat Fase I
Servei de direcció de les obres d'intervenció a l'Illa de la Pietat Fase II
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6 MADURESA DE L’ACTUACIÓ - ESTAT ADMINISTRATIU DELS PROJECTES I FINANÇAMENT
L’Operació descrita en aquesta memòria presenta un elevat grau de maduresa fruit del fet que les seves primeres actuacions es troben incloses també en un ajut dels plans de foment territorial de
turisme, concedit el 2017. Aquest ajut té un termini d’execució més proper que el de l’operació FEDER, motiu pel qual algunes actuacions (redacció de documents tècnics) ja estan executades i
d’altres són a punt de començar.
Les actuacions que requereixen de document tècnic són tres, i les tres disposen de projecte executiu.

Actuacions del projecte que requereixen document tècnic

Pressupost elegible actuació

Document lliurat sol·licitud
Feder

1.1

Intervenció arquitectònica al conjunt de l’Illa de la Pietat FASE 1

456.313,96 €

Projecte executiu

1.2

Intervenció arquitectònica al conjunt de l’Illa de la Pietat FASE 2

321.300,00 €

Projecte executiu

1.3

Producció museogràfica de l’Illa de la Pietat

330.578,51 €

Projecte executiu

Per altra banda, com s’ha dit anteriorment, es disposa d’un ajut del Pla de foment territorial de turisme (convocatòria 2017), de 350.000,00 € per finançar les actuacions 1.1 i 1.3.
Així mateix, les actuacions 1.1, 1.3, 1.4, 3.1 i 3.2, ja es troben consignades pressupostàriament en el pressupost de l’Ajuntament de Vic, atenent que són ja actuacions executades (com la redacció
del projecte de museografia), en licitació o adjudicació, o ja previstes en pressupost per ser també finançades pel pla de foment del turisme. Aquestes actuacions sumen un total de 891.776,50 € i
representen el 63,70% del total de l’operació.
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8 RECURSOS HUMANS APLICATS A L’OPERACIÓ
L’operació no imputa directament contractació de recursos humans.
Hi ha, però, assignada una nova plaça d'agent d’ocupació i desenvolupament local del programa (AODL) directament relacionada al desenvolupament del projecte durant 5 anys. Els objectius
marcats per aquesta nova contractació per part de l’ens beneficiari són els següents:
Objectiu específic 1- Definir i donar visibilitat al projecte de l’Illa de la Pietat.
Objectiu específic 2- Desenvolupar un treball en xarxa amb altres agents del territori
Objectiu específic 3- Definir l’espai d’influència econòmica
Objectiu específic 4- Consolidar l’espai econòmic Illa de la Pietat com a motor de desenvolupament local
Objectiu específic 5- Reforçar el llegat cultural com a element dinamitzador del comerç i l'activitat econòmica.
Un altre punt important a destacar és la previsió de creació de llocs de treball indirectes. El projecte de l’Illa de la Pietat s’ha dissenyat amb l’objectiu que l’àmbit d’actuació abraci els comerços i
empreses de l’entorn més proper (definits en el mapa adjunt) per potenciar el seu consum i interacció amb els turistes. Des de l’Illa de la Pietat i el punt d’informació no es vendrà cap producte per
potenciar i no interferir amb el consum dels negocis locals de la zona, que (malgrat es visualitza petit) es marquen i llisten sota aquestes línies.
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l’essència pròpia de l’interior del país. Al llarg de la història, Vic ha estat una ciutat romana, seu
d’un comtat medieval, capital de la Comarca d´Osona i centre d’un extens bisbat.

9 DESCRIPCIÓ DEL TERRITORI ON ES
DESENVOLUPA L’OPERACIÓ

De fet, la ciutat de Vic exerceix la funció de capitalitat comarcal d’Osona, i la seva influència i
projecció territorial sobrepassa en molts aspectes l’àmbit estricte de la comarca. La ciutat ha
estat tradicionalment un dels centres urbans més importants de la Catalunya Central i ha
projectat la seva influència cap a zones tant d’aquesta àrea com de la regió pirinenca.

9.1 Dades generals
Vic, amb un padró d’habitants de 43.964, és la capital
de la comarca d’Osona. Situada al centre- nord de
Catalunya, forma part de la demarcació de Barcelona.
La seva ubicació geogràfica n’ha fet una de les
capitals de la Catalunya Central, ja que es troba a 69
quilòmetres de Barcelona i a 67 de Girona.

9.2 Dades demogràfiques i socials
Pel què fa a l’estructura demogràfica i econòmica del municipi, Vic presenta una piràmide de
població regressiva i un índex de sobreenvelliment molt per sobre del català (veure gràfiques
següents).

L’extensió de Vic és de 30,58 km2 i la densitat de
població és de 1.437,7/km2.

Estructura de la Població (IDESCAT any 2017) i gràfica de sobreenvelliment (perfilciutat.net)

La ciutat està ubicada a la Plana de Vic, una
depressió allargada en direcció nord-sud que
constitueix el nucli central de la comarca d'Osona.
Vic, situada al seu centre, n'és el nucli més important.
El riu Ter i els seus afluents amb la seva acció erosiva van originar la Plana de Vic que compta
amb uns 30 quilòmetres de llargada i està totalment envoltada de muntanyes; les del Ripollès i
la Garrotxa al nord; les Guilleries a l'est; el Montseny al sud-est; el Moianès i el Lluçanès a
ponent, i queda tancada per un cercle de
serralades.
Vic, a mig camí entre el mar i els Pirineus,
es troba molt ben connectada per
infraestructura viària. Com a principals
eixos viaris destaca l’Eix Transversal (C-25)
Lleida-Manresa-Vic-Girona i la seva variant
Vic-Olot i la carretera N-152 (Barcelona –
Puigcerdà), així com la C-17 connectant
des de Ripoll a Barcelona. Aquesta ubicació
de creuament de camins atorga a Vic un
gran llegat històric i un alt potencial turístic.

Pel què fa a la renda familiar, l’IRPF per declarant és substancialment més baix que la mitjana
catalana (20.399 euros per declarant a Vic contra els 22.337 euros a Catalunya).
Aquestes dades econòmiques s’expliquen en gran part per la contractació temporal. A la
ciutat destaca un fort percentatge de la contractació temporal en el sector serveis i en el
sector agroalimentari. En aquest sentit, el 23,18% de les contractacions que es fan a la
comarca d’Osona duren menys d’un mes i el 13,79% d’un a tres mesos. Per altra banda, la
contractació indefinida només és d’un 15,53%.
Vic té una tradició industrial molt arrelada, amb una especialització molt enfocada al
sector agroalimentari (suposa el 16,27% del pes per sectors econòmics a Vic). A més a
més hi ha un sector industrial consolidat al voltant del sector metall-mecànic i tota una xarxa

Vic és una interessant ciutat de l’interior de
Catalunya, que conserva les tradicions i
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empresarial relacionada.

a la Indústria fixa com a objectiu que el 25% del PIB català el 2020 provingui de la indústria.
Vic i Osona presenta, doncs, un grau d’especialització elevat (0,763), és a dir, concentra
l’ocupació dels seus treballadors en poques activitats (veure següent taula. Font: Perfil
Ciutat).

Aquest tret sectorial tan marcat necessita d’un projecte estratègic sòlid i de futur que
diversifiqui l’economia i el mercat laboral i ofereixi possibilitats d’implantació de noves
empreses del tercer sector i oportunitats laborals de qualitat i sostenibles.

9.3 Marc estratègic turístic
El projecte FEDER que presenta Vic s’emmarca i es basa en nombrosos plans estratègics
culturals, econòmics i turístics tant locals, com comarcals i nacionals.
A Vic els sectors amb més pes al
PIB són el sector industrial i els
serveis. A diferència de Catalunya,
en què el sector serveis predomina
tant en PIB com en empreses i llocs
de treball. A la ciutat el sector
serveis aporta el 53,19% del PIB,
seguit de la indústria (39,21%). A
Catalunya, en canvi, el sector
serveis concentra la majoria de la
producció (57,82%), seguit de la
indústria (20,85%) i el comerç
(15,67% i 954,60 milers d’euros).
Destacar que el Pacte Nacional per

El Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2011-2015 defineix el model turístic que ha de
tenir Catalunya, així com els principis directors que orientaran l’acció dels agents públics i
privats del sector. Amb aquest horitzó, el Pla Estratègic persegueix uns objectius que encaixen
amb els d’aquest projecte presentat al FEDER:
•
•
•
•

Desestacionalitzar l’oferta turística.
Modernitzar les infraestructures i serveis turístics.
Crear un model basat en la qualitat de l’oferta abans que en la quantitat de
recursos, amb l’objectiu d’incidir en la sostenibilitat del model economicoturístic.
Fomentar l’ocupació i riquesa generades amb el turisme.

El projecte pretén la desestacionalització a través del turisme cultural de qualitat i amb
despesa i desenvolupar la infraestructura de servei turístic que ens ocupa en el projecte, crear
una oferta turística que gira entorn a un recurs de qualitat, i fomentar la creació de llocs de
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treball directa i indirectament.

Millorar el posicionament competitiu d’Osona com a destinació turística
Conscienciar la població local sobre la importància del turisme

El Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 i les Directrius Nacionals de
Turisme 2020 marquen com a objectius prioritaris una millora de la qualitat turística, de la
despesa diària del turista i un augment dels ingressos fora de temporada alta (de setembre a
juny). Els principals reptes marcats és el desenvolupament d’un turisme sostenible i la creació
de nous productes turístics.

El pla remarca la necessitat de potenciar una comarca amb personalitat pròpia, basada en els
seus trets diferencials i d’identitat i en la seva capacitat d’acollida, integrant criteris de
sostenibilitat mediambiental, social i econòmica a totes les actuacions relacionades amb el
turisme, enfortint la col·laboració, la cooperació i la coordinació entre els diferents estaments
del sector públic i entre els sectors públic i privat, i fent un esforç important per integrar a la
població local en el fet turístic.

Aquests reptes encaixen amb els objectius de l’estratègia plantejada d’una oferta de qualitat,
que busca un turista sostenible i de demanda desestacionalitzada i que reparteixi els fluxos
turístics a comarques de l’interior.

Els trets diferencials i identitaris de Vic com és el seu patrimoni històric i artístic directament
vinculat amb la ciutat són els elements a potenciar seguint les directrius del pla.
Els principis directors del document també es fan extensibles al projecte presentat:
• Sostenibilitat i visió a llarg termini de les propostes

El Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya proposa un portafoli amb 6 categories de
productes que identifica com “grans experiències turístiques”. La diversitat de paisatges,
patrimoni i fires i mercats poden fer encaixar Vic en moltes de les categories que són:

• Orientació al mercat

1. Vacances per gaudir de l’estil de vida mediterrani a la costa.

• Visió integral d’Osona com a destinació turística dins del context de la seva marca territorial i
de l’àmbit d’atracció de la ciutat de Barcelona

2. Escapades per desconnectar.

Així com els objectius estratègics:

3. Itineraris per descobrir un petit país amb una gran cultura.



4. Estades per gaudir de la natura-aventura, muntanya i entorn rural.



5. Oportunitats per fer reunions diferents.


6. Viatges per gaudir d’un interès especial.
Així mateix els mercats als quals es vol adreçar de forma prioritària s’adeqüen perfectament
als principals clients que s’interessen per venir a Vic.

Pla d’Acció Cultural de Vic 2003
El Pla Cultural de Vic del 2003 implica, en primer lloc, l’anàlisi i el diagnòstic de la situació de la
cultura a la ciutat, així com l’elaboració posterior de propostes que permetin incrementar i
optimitzar les iniciatives ja existents en l’àmbit de la cultura i la previsió de nous escenaris,
noves polítiques i noves pràctiques i accions pel seu desenvolupament de futur.

Pla estratègic de Turisme de la comarca d’Osona – document executiu.
Els objectius d’aquest pla turístic comarcal es prenen com a marc de referència en el projecte
presentat per a la capital, que són:




ESPECIALITZAR A LA COMARCA D’OSONA EN POCS I BEN ENFOCATS TIPUS DE
TURISME
FOMENTAR LA COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES DE LA
COMARCA D’OSONA
CONSOLIDAR OSONA COM UNA DESTINACIÓ TURÍSTICA I DE QUALITAT

En el pla queda clara l’aposta per la potenciació de Vic com una ciutat artística i cultural donat
el vast llegat patrimonial amb el que compta. Però es fa un anàlisi crític en quan a la dimensió
quantitativa i qualitativa, tant dels recursos com dels programes culturals que es desenvolupen
a la ciutat i es detecta que, probablement, existeix una dimensió més conjuntural que
estratègica i d’això se n’ha ressentit la coherència del projecte cultural global de ciutat.

Cohesionar esforços i recursos per fer una gestió més eficient i efectiva del fet turístic
Posicionar el turisme com un dels sectors d’activitat econòmica de futur de la comarca
Generar un model de desenvolupament turístic sostenible per a Osona compartit pel
sector públic i el sector privat
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D’acord amb els reptes formulats, es pot considerar que l’objectiu general del PAC 2018-2025
és definir una estratègia de projecció exterior basada en els principals actius culturals.
Col·laborar en la projecció exterior de la ciutat aportant el valor simbòlic dels actius culturals
que tenen més capacitat de reconeixement i projecció exterior, com són:

El pla es qüestiona com establir una estratègia global de patrimoni, que permeti incorporar tots
els elements que contribueixin a la construcció de la memòria de col·lectivitat, evitant els
reduccionismes que tendeixin a associar el passat de Vic amb una determinada lectura de la
tradició.

 La música (el MMVV i L’Atlàntida)
 Les arts visuals (Sert, l’ACVic, l’EAV...)
 El patrimoni arquitectònic (Temple i Muralla) i museològic (MEV)

El projecte presentat, doncs, ve a acomplir amb els objectius i mancances ja tectectades en
aquest pla: crear una estratègica única, integradora i coherent.

Com es pot comprovar, des de l’any 2003, els PAC de Vic detecten una manca d’articulació
conjunta i estratègica dels actius més identitaris de la ciutat com és el llegat artístic i el
patrimoni arquitectònic.

Pla d’Acció Cultural de Vic 2018-2025
El pla destaca un patrimoni que està considerat com un dels àmbits amb més potencialitat i
rellevància de la ciutat, però que no compta amb propostes de difusió estables.

La necessitat detectada d’establir una estratègia turística vertebrada i on es desplegui tot el
potencial d’un patrimoni únic, local i de qualitat internacional és el principal objectiu dels PAC
de Vic i del projecte FEDER que es presenta.

En primer terme es detecta una manca de planificació estratègica i d’aportació de recursos en
aquest àmbit, com també la inexistència d’un relat que defineixi la vocació de la capital
osonenca, els seus actius i la relació que manté amb la comarca. Tanmateix, manca una
estratègia en l’àmbit de la comunicació. Pel que el pla es marca els següents objectius:

Informe d’accessibilitat dels espais d’interès turístic de Vic
L’objectiu de l’informe és analitzar l’estat de l’accessibilitat de diferents punts turístics de la
ciutat de Vic i proposar solucions en els punts on l’accessibilitat sigui millorable.
Vic és una de les poques destinacions a nivell nacional que disposa d’un informe
d’accessibilitat, l’objectiu del qual encaixa amb un dels principals criteris d’aquest projecte
presentat i de les bases del FEDER: millorar l’accessibilitat als recursos turístics per a tot tipus
de públic
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El catàleg de BCIN es completa amb un impressionant fons de 186 elements arquitectònics
catalogats amb la figura de Béns d’Interès Cultural Local (BICL) i 84 elements inclosos a
l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic. Conjuntament amb els béns immobles
descrits, la ciutat disposa d’un llegat impressionant d’elements patrimonials mobles, alguns de
primera magnitud, com les pintures de J. M. Sert o les col·leccions dels museus privats –
especialment del Museu Episcopal de Vic–.

9.4 Context turístic
El centre històric de Vic és l’ànima de la ciutat i un espai amb gran riquesa patrimonial. És un
entramat urbà d’origen medieval format sobre una ciutat romana, on destaquen la plaça Major,
el Temple Romà (Segles I- II, BCIN) i l’Església de la Pietat, el conjunt de la Catedral (Segles
XI-XVIII- XIX, BCIN) i el Museu Episcopal.

El patrimoni local es relaciona també a través de vincles temporals i/o temàtics amb altres
elements patrimonials localitzats en diversos indrets de la comarca, i per extensió, amb altres
llocs del país en aspectes com el romànic, el barroc o el llegat verdaguerià.

Però al costat d’aquests grans punts d’atracció del nucli antic (datat del segle II- XX i declarat
BCIN), altres espais, esglésies, convents, ponts, cases senyorials o restes de castells i
muralles, ens parlen de més de dos mil anys d’història.

Aquest llegat amb el que compta Vic es dóna a conèixer a través de 32 punts patrimonials
enllaçats en una ruta turística senyalitzada a través del centre històric. Acompanyats del
mapa o l’audioguia es poden recórrer els indrets més emblemàtics de la ciutat, com la Plaça
del mercadal, el Temple Romà, la Catedral o les Adoberies.

Patrimoni cultural i històric:
El pas de la història ha deixat un llegat impressionant a la ciutat i la comarca. De fet, Osona és
la tercera comarca amb més béns catalogats al registre de béns nacionals d’interès cultural de
Catalunya, amb més de 100 elements, dels quals 11 a la ciutat de Vic. Un recorregut per la
ciutat permet assistir a un conjunt d’indrets que resulten fonamentals per entendre alguns dels
episodis determinants de la història de Catalunya. Fets i personatges clau d’algunes etapes
històriques – en especial J. M. Sert - han deixat impregnada la seva traça en la memòria
d’aquesta ciutat. Una traça que es pot reconèixer en forma d’edificacions o altres elements
arquitectònics que conjuntament amb altres elements materials o immaterials formen el
valuosíssim patrimoni cultural de la ciutat. L’inventari abasta des l’època antiga –Temple
Romà– fins a elements d’arquitectura industrial i contemporània. La darrera incorporació al
catàleg de BCIN ha estat el de les Adoberies. El patrimoni declarat BCIN i l’època a la que
pertanyen es pot veure en el següent quadre:
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És una gran manera de descobrir la ciutat medieval de Vic, que es va formar a partir de tres
nuclis: el castell, aixecat sobre el Temple Romà, a la part més alta del centre històric; els
edificis de la catedral, a la part baixa, a prop del riu, i l’esplanada del mercadal, escenari des
de temps immemorials d’intercanvis comercials. D’alguna manera, el pas dels segles ha
mantingut la força simbòlica d’aquests emplaçaments i avui s’hi intueix especialment el pes de
la història. Uns plànols col·locats al paviment dels tres llocs senyalen la seva importància per a
la ciutat i donen informació dels carrers i edificis que conformen l’àrea d’influència.

Els sostres del la catedral de Vic - visita guiada per a grups, als llimbs situats entre les teules
i les voltes de la catedral.

S’ofereixen, també, de forma estable una visita guiada pel centre històric cada dissabte, i
visites temàtiques de coneixement de la ciutat variable cada mes d'octubre a maig. També
s’ofereix el servei de programar visites per a grups de la temàtica escollida.

Tour Barcelona - Vic i Pirineus - des de Barcelona als Pirineus, passant per Vic a on la visita
coincideix amb els dia de mercat tradicional que es celebra fa més de mil anys.

Existeixen també altres rutes temàtiques a la ciutat:

Museus de Vic:

MEV + Monestir de Casserres - per endinsar-se al món medieval, EL MEV i Osona Turisme
proposen gaudir d’un recorregut que inclou una visita guiada a les col·leccions medievals del
Museu Episcopal de Vic, pujar al campanar romànic de la Catedral de Vic i una visita guiada al
monestir benedictí de Sant Pere de Casserres.

 Itineraris literaris per descobrir Vic a través dels autors i les obres que l’han tractat
(Jaume Blames, Jacint Verdaguer...)
 Vic (In)visible, que té com a objectiu visualitzar imatges del patrimoni de la ciutat
mitjançant dispositius mòbils, els quals permeten accedir amb facilitat als següents
elements visuals en funció de la localització.
 Joc de pistes familiar. Descoberta del centre històric a través d’un joc, amb el bisbe
Oliba com a fil conductor.

El Museu Episcopal de Vic. Aquest equipament justifica per si sol la consideració de la ciutat
com a destí de màxima categoria en l’àmbit del turisme cultural. un museu d'art medieval que
conserva una magnífica col·lecció d'obres mestres de pintura i escultura del període romànic i
gòtic català. El MEV ocupa un lloc preeminent entre els museus d'Europa , està declarat
museu d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya i algunes col·leccions són les més
importants del món en la seva especialitat. Es va inaugurar al 1891 i des de llavors porta a
terme la tasca de conservar, estudiar, exhibir i difondre els fons de valor excepcional així com
organitzar activitats i exposicions temporals de gran interès i valor.

I un dels projectes més importants és el Vic slow city. Es
tracta d’un TURISBUS SAGALÉS amb sortides de
dimarts a dissabte des de Barcelona per conèixer la
ciutat. El paquet turístic inclou viatge d’anada i tornada,
visita audioguiada, entrada al Museu Episcopal i a la
fàbrica de llonganisses Casa Riera Ordeix.

El Museu de l’Art de la Pell és un museu molt representatiu de la història econòmica de la
ciutat: l’adoberia, un dels sectors més arrelats a Vic. Dedicat a les arts decoratives i aplicades
de la pell, s'hi exhibeix la col·lecció aplegada per Andreu Colomer Munmany, centrada en
objectes elaborats amb pell.
El Museu de Sant Antoni M. Claret, situat al costat del Temple Sepulcre del Sant, es un
complert espai didàctic sobre la vida del Pare Claret, els llocs on va residir, on va predicar, les
activitats que va dur a terme i en general sobre la vida que va tenir.

També existeixen productes turístics temàtics:

El Museu Balmes és una exposició sobre l'obra del filòsof vigatà Jaume Balmes a la cambra
on va morir.

VII de Vic – Experiències de patrimoni, tiquet integrat amb el qual es pot visitar la catedral, el
campanar romànic, el museu Episcopal, el Temple Romà, el museu de l'Art de la Pell, la sala
Sert de l'ajuntament i fer una visita guiada pel centre històric de la ciutat.
Art & Gastronomia - Recorregut guiat per les col·leccions d'art romànic i gòtic al museu
Episcopal, pujada al campanar romànic de la catedral i visita i tastet a la casa Riera Ordeix per
conèixer el procés artesanal de fabricació de la Llonganissa de Vic.

Vic, ciutat de Fires i Mercats:
Vic és un referent català en quan a celebració de Fires. VicFires és una de les marques més
sòlides de la ciutat. De fet, l’Ajuntament de Vic compta amb un Organisme Autònom de Fires i
Mercats (OFIM).

El bisbe Oliba i el manuscrit perdut - descoberta del centre històric de la ciutat d'una manera
lúdica i divertida amb el bisbe Oliba com a fil conductor.

La ciutat gaudeix d’una oferta que reflecteix criteris de diversificació i que combina propostes
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de vocació més popular i majoritària amb les d’una pretensió més específica o especialitzada.
Passant al nivell de detall, l’agenda cultural de la ciutat aconsegueix aplegar al voltant d’un
miler d’entrades per any (concretament 923 el 2016). Això suposa prop de 100 activitats
mensuals –tenint en compte l’aturada estival– i per tant un mínim de 2 o 3 activitats diàries.
Estem davant d’una oferta global d’una dimensió i diversificació que se situa sens dubte entre
les més prolífiques a nivell de país en el context de realitats culturals anàlogues de les ciutats
mitjanes dels centres comarcals. En aquest sentit, cal remarcar que el programa oficial del
MMVV supera els 50 espectacles (concretament l’edició del 2017 són 56) i el Festival de
Cantonigròs els 25, això només en tres o quatre dies. Al seu torn, el Vic Bang Jazz en la
darrera edició va programar 15 actuacions.

restaurants). A aquests ingredients se n'hi suma un altre d'inestimable: la importància d'Osona
Cuina, del Gremi d'Hostaleria d'Osona, l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme del
Moianès i d’Osona i de l'Escola d'Hostaleria d'Osona. Aquests tres col·lectius promouen la
terra a través del plat i ho fan amb diverses iniciatives i propostes culinàries dels diferents
restaurants el situen en els paladars de vigatans i visitants.

Marques, segells i certificats de qualitat de la ciutat:
- L’Oficina de Turisme de Vic està adherida a l’Agència Catalana de Turisme des de 2015
i està distingida amb el segell SICTED, així com altres 20 empreses de la ciutat.

L’impacte turístic de les fires és destacable i dóna una gran repercussió en la imatge de la
ciutat, encara que confereix una certa estacionalitat turística.

- Vic està tramitant la certificació de Ciutats amb Caràcter de l’ACT.
- L’Alberg Canonge Colllell compta amb el Certificat de Qualitat Ambiental.

El Mercat de Música Viva de Vic genera un impacte econòmic de més de tres milions d’euros i
compta amb uns 120.000 espectadors. El Mercat Medieval atrau a més de 350.000 visitants de
mitjana anual. També són destacables el Mercat del Ram, el Làctium, la Fira de la Biomassa
de Catalunya, el Festival de la infància, la Fira de la Muntanya o la Fira d’artesania de Nadal
entre d’altres.

- La seu de Catalonia Sacra disposa de la marca de l’ACT “Arts i Cultura”.

Sector allotjament turístic:
En quan a allotjament, Vic compta amb quatre hotels amb 274 places, quatre empreses
d’allotjament de turisme rural amb 55 places, dos hostals, una residència universitària, un
alberg, quatre habitatges d’ús turístic, el Seminari de Vic allotjaments i una àrea
d’autocaravanes.
I ubicat fora dels límits de la ciutat, Vic compta amb el Parador Nacional de Vic- Sau.
Gastronomia:
El valor de la gastronomia de Vic és un dels atractius més destacats de la ciutat. Es mesura
per la producció d'embotit selecte, la riquesa dels productes de la terra, la importància dels
mercats i l'existència de restaurants de primera categoria (Vic compta amb més de 90
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9.5 Públic objectiu del projecte
A l’abril del 2017 es realitza l’Informe “Perfil i hàbits dels Turistes a Vic 2017” per part de
“Barcelona és molt més” i la Diputació de Barcelona. Del mateix es desprèn el perfil dels
visitants de Vic:

D’aquest perfil de visitant es desprenen conclusions en quan a les característiques dels
turistes que lliguen amb els objectius del projecte:
- Un 63% dels turistes són nacionals (37% de Catalunya i el 26% de la resta d’Espanya).

Un projecte basat en el patrimoni cultural, arquitectònic, històric i artístic va destinat a un
públic de bon nivell cultural i de qualitat, com el que actualment escull Vic com a opció
preferent de l’entorn de Barcelona per a gaudir d’un patrimoni únic.

- El 37% són estranger (sent França el primer país emissor, seguit d’Itàlia i Alemanya).
- L’estada mitjana és de 3,1 nits (més baixa que la de l’entorn de Barcelona, que se situa en
les 5,4 nits).

El públic objectiu principal, doncs és aquell interessat en el turisme cultural, majoritàriament
resident a Catalunya – i més concretament a l’àrea metropolitana de Barcelona -, generalment
de nivell socioeconòmic mitjà – alt, alt o molt alt, d’una edat mitjana de 40 anys que visiten el
destí en parella o família. Aquest és el mercat prioritari per les següents raons:

- La majoria visiten Vic en família i l’edat mitjana és de 45,7 anys.
- El perfil socioeconòmic és similar al de l’entorn de Barcelona però el nivell d’estudis dels
visitants de Vic supera en 10 punts percentuals al de l’entorn de Barcelona: un 62,8% dels
turistes té estudis universitaris.

-

- El 60% dels turistes de Vic repeteixen destí i un 87,7% recomanaria visitar la ciutat.
-

- El 85% dels turistes van escollir Vic sense contemplar cap altra alternativa. Aquesta
dada és molt superior a la del global dels municipis de l’entorn de Barcelona (63,4%).

-

- La valoració mitjana de la ciutat és de 8,1 punts sobre 10.
-

- La despesa en destinació per persona i dia és de 46,8 €.

Pel seu potencial de desestacionalització de la demanda
Per l'elevada despesa mitjana del turista “tipus” en aquest segment, per que podrien
tenir un impacte directe o indirecte també en cultura, serveis, allotjaments turístics i
comerç.
Per la proximitat i el seu conseqüent potencial de convertir-se en visitants freqüents
del Vic.
Per la major estada mitjana a la destinació, pel seu potencial com a líder d’opinió o
prescriptor.
Per l’adaptació de la destinació / producte al segment de públic objectiu.

Però també són segments actualment interessants i amb potencial aquells interessats en el
turisme cultural i la identitat pròpia de la resta d’Espanya i països europeus (en especial el
màxim emissor: França) que visita Barcelona i la Costa Brava i busca una experiència de city
break a l’entorn. Un públic que ja visita la ciutat (a través del servei de bus turístic des de
Barcelona la majoria) però cal consolidar ja que és un perfil d’alta despesa i pernoctació.
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9.6 Fortaleses, Debilitats, Oportunitats, Amenaces
A continuació es presenta un anàlisi DAFO per visualitzar quines mancances en l’àmbit de l’estratègia turística de Vic pot ajudar a millorar el FEDER i quines fortaleses i oportunitats pot potenciar.

Anàlisis DAFO
FORTALESES I OPORTUNITATS
-

DEBILITATS I AMENACES

Caràcter desestacionalitzador i sostenible del projecte
Patrimoni cultural, històric i artístic ampli i de pes
Recursos naturals, patrimonials i d’oci diversos i de qualitat a Vic i l’entorn més proper
Possibilitats de desenvolupament de nous productes a explotar i /o complementaris
(esportiu, gastronòmic...)
Bona sinèrgia entre el sector públic i el privat a nivell local i comarcal
Servei estable de bus turístic des de Barcelona
Productes i packs turístics i culturals estables i diversos
Reputació i gran afluència de públic de Vic Fires i Mercats
Sert com a figura de prestigi universal
El Museu Episcopal com a segon Museu de la seva categoria més important del món
Públic visitant d’alt nivell sociocultural com mostren els informes de perfil de visitant
de la DIBA
Creixement global del turisme cultural i segmentat
Proximitat a Barcelona i l’àrea metropolitana
Bones connexions
Àmplia oferta comercial
Àmplia oferta hostalera de qualitat, prestigi i denominació d’origen
Formar part d’una de les comarques amb més BCIN de Catalunya
Oportunitat de creació de llocs de treball i noves empreses
Voluntat política

-

Escassa oferta hotelera en cas de pics de màxima afluència
No existeix un fil conductor (relat) turístic unificat
No s’ha potenciat suficient la creació i estructuració de producte diferencial
Pes excessiu del sector industrial
Perill d’imatge massa lligada a Fires i Mercats com Música Viva de Vic o el Mercat Medieval
Creixement de competència de territoris i ciutats mitjanes de proximitat

Font: elaboració pròpia
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10 CONTRIBUCIÓ DE L’OPERACIÓ EN L’ASSOLIMENT DE LES PRIORITATS DEFINIDES EN EL PROGRAMA
OPERATIU FEDER DE CATALUNYA 2014-2020
El següents quadres marquen els punts principals de coincidència entre les accions previstes en l’operació, i els objectius del Programa operatiu. Com a conseqüència de què l’operació conté
moltes accions diferents, es marquen segons la notació del pressupost.
OBJECTIU ESPECÍFIC 6.3.1 Promoure la protecció, el foment i desenvolupament del patrimoni cultural
Resultats que es volen assolir
(Pograma operatiu FEDER Catalunya
2014-2020)



Recuperació del patrimoni
arquitectònic històric de
Catalunya



Ampliació i millora de l'oferta de
turisme cultural



Foment de la conservació del
patrimoni i dels nuclis antics

Tipus d'accions que es finançaran (Programa operatiu FEDER
Catalunya 2014-2020)

Actuacions de l’operació de FEDER que es presenta

Conservació del patrimoni cultural i dels nuclis antics
Restauració de monuments
Actuació 2.2 Intervenció arquitectònica al conjunt de l’Illa de la Pietat
Rehabilitació d'espais urbans
Actuació 2.2 Intervenció arquitectònica al conjunt de l’Illa de la Pietat
Accions enfocades a la millora del coneixement del patrimoni cultural i Actuació 2.3 Producció museogràfica de l’Illa de la Pietat, 2.4 Desenvolupament
natural i del seu potencial econòmic
de Mapping, 2.5 Senyalització turística i 2.6 Pla de Màrqueting
Aplicació de la innovació tecnològica en aquests sectors
Actuació 2.3 Producció museogràfica de l’Illa de la Pietat i 2.6 Pla de Màrqueting
Actuació 2.2 Intervenció arquitectònica al conjunt de l’Illa de la Pietat, 2.3
Creació i rehabilitació d'infraestructures i equipaments que permetin la
Producció museogràfica de l’Illa de la Pietat, 2.4 Desenvolupament de Mapping i
valorització del patrimoni natural i cultural
2.5 Senyalització turística
Foment territorial del turisme
Actuacions dirigides a potenciar els plans de foment territorial de
turisme (destinacions, empreses local si un model de turisme més
competitiu, sostenible, i de qualitat a partir de l'equilibri territorial, la
diversificació de l'oferta, la orientació a la demanda, la
desestacionalització i la innovació de producte)
Millora de la mobilitat a l'espai públic

Tota la operació inclosa en el FEDER

2.5 Senyalització turística
Actuació 2.2 Intervenció arquitectònica al conjunt de l’Illa de la Pietat,

Accessibilitat als recursos turístics
Senyalització turística urbana

2.5 Senyalització turística

Infraestructures tecnològiques

2.3 Producció museogràfica de l’Illa de la Pietat, 2.4 Desenvolupament de
Mapping, 2.6 Pla de Màrqueting

Accions de millora de l'organització, els equipaments i les
infraestructures que permetin la valorització del patrimoni natural i
cultural (emplaçaments turístics i patrimonials)
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11 DESCRIPCIÓ DE LA PROTECCIÓ I REHABILITACIÓ DE LES ÀREES I ESPAIS NATURALS PRESERVACIÓ
DEL PATRIMONI CULTURAL CATALOGAT PER AUGMENTAR LA COMPETITIVITAT DE L'OFERTA
TURÍSTICA CATALANA I REACTIVAR L'ECONOMIA EN ZONES ESPECIALMENT DEPRIMIDES
El centre històric de Vic, de gran riquesa arquitectònica i cultural, té un conjunt medieval de cabdal importància. En aquesta àrea hi podem trobar, entre molts altres, la plaça Mercadal, que acull el
mercat des de temps immemorials; la Casa de la Ciutat, que té com a base l'edifici gòtic construït l'any 1388; la Catedral, en la qual s'hi barregen estils que van del romànic al neoclàssic i que té
unes pintures murals de Josep M. Sert que enriqueixen l'interès monumental del conjunt; el Palau Episcopal, l'origen del qual és del segle XII; moltes esglésies o convents com ara la Pietat
(barroc); el Museu Episcopal, que disposa d'una de les col·leccions de pintura i escultura medievals més importants d'Europa; el Temple Romà, construït a principis del segle II, i Castell dels
Montcada; l'Hospital de la Santa Creu, fundat el 1348; el Pont de Queralt, un dels antics portals de la Muralla; l'Albergueria, d'època romànica; les cases o palaus Bayés o Bojons; i les muralles de
Pere III, entre d'altres.
L’Església de la Pietat i els seu conjunt està catalogada com a BCIL.
El Temple Romà i les restes del Palau dels Montcada de Vic, que no formen part de l’operació però que es troben a l’illa de la Pietat són dos monuments declarats “Bé Cultural d’Interès Nacional”
(BCIN).
El patrimoni de Vic no només és clau per la competitivitat de l’oferta turística de la ciutat sinó de Catalunya, ja que suposa un llegat patrimonial cultural material i immaterial únic i singular de país.
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12 OBJECTIUS ESTRATÈGICS I OPERACIONALS DEL PROJECTE
OE1: Rehabilitar, valoritzar, preservar i adequar el patrimoni cultural i històric
OO1.1 Rehabilitar el patrimoni material cultural i històric
Inversió directa sobre la rehabilitació dels elements patrimonials de la ciutat de Vic, de caràcter material: la intervenció patrimonial del projecte de l’entorn de l’Illa de la Pietat, que actua sobre la
capella fonda, la capella dels Sants Màrtirs, l’església de la Pietat i els espais de sobrecapelles laterals, sotacoberta i el campanar.
OO1.2 Rehabilitar el patrimoni immaterial cultural i històric
Recuperació, conceptualització i interpretació del patrimoni immaterial cultural i històric. Aquest patrimoni s’expressarà a través de continguts a vegades materials (senyalització de les rutes de la
ciutat, informació en diversos suports emmarcat en el projecte museístic de l’església de la Pietat), o audiovisuals (projeccions de mapping com a accions de dinamització turística de l’illa de la
Pietat). Una part important de la despesa de l’operació és en la creació de continguts innovadors i immersius, que en bona mesura es basaran en la recuperació d’aquest patrimoni immaterial de la
comarca.
OO1.3 Posar en valor el patrimoni cultural i històric. Lligat directament amb el següent objectiu estratègic, tots aquests elements rehabilitats, tant els materials com els immaterials quedaran
integrats dins del projecte turístic que es crea en el marc de l’operació. Aquests elements rehabilitats esdevenen un atractiu turístic que són la base per al desenvolupament d’aquesta oferta
turística que vol esdevenir el projecte de FEDER.
Es posaran en valor de diferents maneres:




Donant-los un ús (turístic), cas dels elements que esdevenen un equipament amb personal municipal assignat, i que seran objecte d’una explotació. Això garanteix al mateix temps la seva
posterior conservació i gestió.
Fent-ne una difusió que permetrà l’increment de visitants.
Potenciant el patrimoni cultural de la ciutat amb un tiquet integral conjunt amb els altres equipaments culturals de primer ordre de Vic.

OE2: Millorar l’economia de Vic mitjançant la creació d’un producte turístic desestacionalitzat, basat en la valorització del patrimoni cultural i històric, que creï ocupació directa i
indirecta
OO2.1 Creació d’infraestructures turístiques
Lligat amb l’anterior objectiu estratègic, tots els elements a rehabilitar, tant siguin materials com immaterials, esdevenen un atractiu turístic. En aquest aspecte es creen nous equipaments d’ús
turístic i cultural com la Illa de la Pietat per esdevenir nou epicentre turístic i d’acollida. L’espai esdevindrà una nova infraestructura turística de primer ordre amb una museïtzació sobre el patrimoni
amb les ultimes tecnologies i uns atractius i facilitats concretes pels visitants, com el desenvolupament del campanar com a mirador amb una interpretació mitjançant audioguies o la zona de
serveis amb WC.
L’actuació de senyalització pretén establir una infraestructura que reparteixi i condueixi els fluxos turístics per tota la ciutat i interpreti de la millor manera el patrimoni històric i cultural de la ciutat.
Vertebrar noves rutes patrimonials temàtiques permeten diversificar l’oferta i potencien la repetició del destí
També s’adquireix l’equip i es desenvolupen uns mappings per tal de dinamitzar el projecte i la ciutat i captar visitants diversificats.
OO2.2 Promoure l’increment de visitants al patrimoni cultural i històric desenvolupat en l’operació
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Aquest increment de visitants, que tindrà un impacte indirecte sobre la millora de l’economia de la ciutat i la comarca i sobre l’equilibri territorial dins la mateixa, s’aconseguirà principalment
mitjançant les accions promocionals i de difusió, que tindran la finalitat última de donar a conèixer els elements rehabilitats i les infraestructures turístiques creades i o millorades en el sí de
l’operació de FEDER.
OO2.3 Contractació de persones per a l’execució del projecte
S’ha previst la contractació directa d’una persona per a l’execució del projecte i l’arrancada de la gestió del mateix.
OO2.4 Fomentar l’equilibri territorial dins de la comarca d’Osona
Això s’aconsegueix amb un projecte basat en la valorització turística del patrimoni cultural històric més rellevant. El producte cultural turístic que es desenvolupa en l’operació afecta uns elements i
valors culturals amplien, reinterpreten i diversifiquen l’oferta turística de la ciutat i de la comarca. Aquest producte permet millorar la distribució dels sectors econòmics dins la comarca, massa
especialitzada en el sector industrial i càrnic com s’ha explicant anteriorment i potenciar una contractació més estable i sostenible
Tanmateix, fomenta el creixement d’empreses i serveis existents i la implantació de noves empreses turístiques de diferents temàtiques.

36

“L’Illa de la Pietat: un projecte estratègic per l’aposta turística de Vic”
FEDER EIX 6 2014/2020
AJUNTAMENT DE VIC

13 JUSTIFICACIÓ DE
L’IMPACTE, LA DIMENSIÓ
TRANSFORMADORA, LA
INNOVACIÓ I LA
SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
I AMBIENTAL DELS
RESULTATS DE L’OPERACIÓ
Els objectius del projecte busquen un impacte i una
dimensió transformadora sobre el turisme a la ciutat a
través d’un producte cultural de qualitat i segmentat.
Com s’ha dit, la finalitat estratègica en turisme és posicionar i
consolidar la ciutat com una de les destinacions més
rellevants dins l’àmbit del turisme urbà i cultural i una elecció
preferent de city break. En aquest sentit, Vic vol fer un salt
qualitatiu en matèria de gestió i promoció del patrimoni
artístic, històric i cultural en una escala d’execució a llarg
termini i, anant més enllà d’accions puntuals de recuperació
de patrimoni. Es tracta de crear productes amb activitats
identitàries dins el marc d’una estratègia turística integral
que incrementi, desestacionalitzi i diversifiqui les visites.
El principal valor del patrimoni cultural és, precisament, el
cultural, de caràcter també intangible i qualitatiu. No obstant
això, no es pot oblidar que a més d'aquest valor, el patrimoni
cultural constitueix indubtablement una font de riquesa per a
diversos sectors, generant importants activitats econòmiques
directament relacionades amb la seva identificació,
protecció, conservació, restauració, gestió i posada en valor.
Tots els estudis existents revelen la notable importància del
turisme cultural com a motor de desenvolupament en els
sectors públic i privat, un percentatge de retorn de la inversió
alt i un benefici directe a la millor de l'economia local. A més,

és una important alternativa a altres sectors econòmics en
retrocés o hiperespecialitzats, especialment en àrees rurals.
Innovació en canvi de paradigma turístic i sostenibilitat
econòmica i social
Un dels objectius principals del projecte és el de crear un
producte cultural de qualitat segmentat, de nínxol.
Els objectius del projecte i del FEDER són els de buscar un
impacte i una dimensió transformadora sobre el turisme i la
sostenibilitat territorial, econòmica i social del territori.
La sostenibilitat econòmica es fa patent en la ferma voluntat
de coordinar agents turístics territorials en un projecte global
i integrador. La cooperació entre agents turístics públic i
privats és un dels motors del projecte. L’Ajuntament i
altres ens públics col·laboren en crear un producte
competitiu que integri a les empreses privades, i en especial
els comerços de proximitat,
per garantir la seva
sostenibilitat.
Un dels altres elements claus és el de crear una oferta
desestacionalitzadora que garantitzi una
eficiència
econòmica i una distribució diferencial dels beneficis al
llarg de l’any. Aquest producte permet l’esponjament d’uns
fluxos de turisme més ben repartits durant l’any. El que
propicia també més sostenibilitat econòmica al territori i una
oferta laboral estable, diversa i de qualitat. En aquest sentit
es pretén garantitzar la creació d’ocupació directe i
indirecte i en un sector amb ampli recorregut per
explota.
Com ja s’ha explicat en
excessiva especialització
percentatge massa elevat
el desenvolupament del
revertir aquests factors.

L’augment de visitants afectaria directament en el sector
hoteler i hostaler, crearia noves infraestructures més
encarades a les noves demandes de viatgers o ampliaria les
pernoctacions de les empreses d’allotjament de manera més
sostenible durant tot l’any.
El perfil del turista cultural a captar propicia nous sectors de
mercat destinats a satisfer la demanda del mateix, més
exigent i cercador de noves activitats i visites. El turista
cultural té gran interès per conèixer llocs nous i diferents, té
una major freqüència dels viatges; recerca del sentit de
l'autenticitat i busca la màxima interacció possible amb els
llocs de destí i amb els seus habitants, i participació en la
comunitat i els serveis locals. És un turista sostenible, que
desestacionalitza la demanda, de qualitat, amb una alta
despesa en empreses locals i un gran prescriptor del
producte. Tanmateix, suposa un nombre infinit de nínxols
temàtics (turisme cultural bèl·lic, turisme cultural industrial...)
que aquest projecte ve a captar amb una oferta temàtica.
En aquest aspecte, en resum, l’impacte esperat ha de servir
per:







apartats anteriors, existeix una
en el sector secundari i un
de contractes temporals, pel que
sector turístic propiciaria poder


El producte turístic projectat atrau i consolida segments de
demanda amb alta despesa diària que poden potenciar la
implantació de noves empreses turístiques o el major
rendiment, actualització i creixement de les ja existents.
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Millorar l’ocupació laboral a la ciutat.
Crear i/o consolidar les empreses turístiques
Crear nous sectors de mercat, per exemple empreses
d’animació entorn del producte creat, i incrementar el
nombre d’empreses del sector turístic.
Incrementar l’estada mitjana dels turistes (que
actualment és només de 2,9 nits de mitjana)
Distribuir les visites turístiques
El desenvolupament de la nova illa turística, el
desenvolupament d’activitats entorn la projecció de
mappings i la vertebració de les rutes turístiques
senyalitzades permet distribuir les noves visites
turístiques de forma estable al llarg de tot l’any.
Incrementar la taxa d’ocupació en establiments
turístics

Indicadors de gestió de destinacions l’evolució dels quals es
vol valorar:
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-

-

-

Valoració global de l’estada per la comarca
d’Osona segons Informe anual LabTurisme:
Turisme a l’entorn de Barcelona (8,5)
Turistes que repeteixen destí segons Informe
anual LabTurisme: Turisme a l’entorn de
Barcelona (55%)
Nombre
d’empreses
turístiques
amb
certificacions voluntàries de qualitat (56)
Ocupació dels allotjaments turístics, taxa
turística recaptada o creixement i/o implantació
de nous establiments d’allotjaments turístics

Tots aquests impactes són quantificables, si bé són tots de
caràcter indirecte, i estan subjectes no solament a l’execució
de l’operació de FEDER, sinó també a l’evolució del mercat
existent turístic, i a factors externs que escapen del control i
abast de l’Ajuntament. Per això seran valors de seguiment
durant i després de l’execució del projecte, però no poden
esdevenir indicadors d’impacte atès que no depenen
exclusivament de l’execució de l’operació, o
bé són
difícilment mesurables al nivell que es desitjaria.
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14 QUADRE D’INDICADORS
VALORS OBJECTIUS
CODI

INDICADOR

ÀMBIT

Import total de la despesa subvencionable anotada al sistema de l’AC i
certificat segons art. 126 c. De RDC

Comarcal

CO09

Augment de les visites previstes als llocs que pertanyen al patrimoni
cultural i natural i atraccions subvencionables

Comarcal

R063D

Nombre de municipis amb actuacions de protecció, foment,
desenvolupament del patrimoni cultural, en nuclis antics

Comarcal

F02

ORIGEN DE LES DADES

CÀLCUL

INDICADORS FEDER - SIFECAT
Pressupost
(*)
projecte
Comptabilització
directe dels
Municipi/ equipament on
responsables de la
es realitza l’actuació
gestió de
l’equipament
Projecte

Còmput directe

UNITAT MESURA/
ACUMULATIU

VALOR
ACTUAL

Euros/ sí
Augment nombre
total de visitants
previstos/ sí

0

Nombre total de
municipis/ no

2019

2020

2021

1.010.496,44

1.386376,10

1.400.000

0

10.000

15.000

1

1

1

INDICADORS D’IMPACTE
INDICADORS DE RESULTATS

R1

R2

R3

Nombre d’actuacions de recuperació de patrimoni històric i cultural
material
- Actuació d’obres patrimonials entorn l’Illa de la Pietat
Nombre d’actuacions de rehabilitació i valorització del patrimoni
immaterial cultural i històric
- Projecte de museïtzació de l’Illa de la Pietat
- Senyalització turística
- Desenvolupament de mappings
Nombre d’actuacions de creació d’infraestructures turístiques
- Actuació d’obres patrimonials entorn l’Illa de la Pietat
- Projecte de museïtzació de l’Illa de la Pietat
- Senyalització turística
- Desenvolupament de mappings

Local

Local

Local

Projecte

Projecte

Projecte
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Còmput directe

Nombre
d’actuacions de
recuperació/ sí

0

0

1

1

Còmput directe

Nombre
d’actuacions de
rehabilitació i
valorització / sí

0

0

3

3

0

0

4

4

Còmput directe

Nombre
d’actuacions de
creació
d’infraestructures
turístiques/ sí
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15 DESCRIPCIÓ EN CAS QUE L’OPERACIÓ FORMI
PART D’ALGUNA ACTUACIÓ ESTRATÈGICA DEL
TERRITORI I/O SIGUI COMPLEMENTÀRIA
D’ALGUNA ALTRA

El setembre del 2013 es comença a treballar en el projecte de Sert a la ciutat de Vic. La
comissió Sert, formada per l’Ajuntament i el Bisbat de Vic, el MNAC, la Diputació de Barcelona
i la Generalitat de Catalunya amb les seves àrees de Cultura i Turisme, va avalar aquest
projecte que inicialment s’emmarcava a la Pietat. Així la ciutat ha buscat l’encaix de l’art i la
cultura en el terreny turístic amb la figura de Sert com a element aglutinador, tot i que el seu
potencial no s’ha acabat de veure com a líder del projecte. Així l’evolució del projecte Sert a
Vic, a través de la Pietat, ens porta al 2017 a veure un projecte més plural, col·lectiu, de més
consens, i més ambiciós: Vic, ciutat d’Art, emmarcat en el projecte actual de l’Illa de la Pietat.
La figura de Sert es concentrarà i s’ampliarà a l’espai de la Catedral amb la restauració de les
obres pintades i exposades, el trasllat de l’obra de la capella fonda al deambulatori i la creació
d’un espai explicatiu de l’obra de l’artista dins la mateixa catedral.

La ciutat de Vic porta anys treballant i desenvolupant una estratègica turística que gira entorn
al projecte presentat, amb els eixos de potenciació del patrimoni cultural, històric i artístic
identitari i de qualitat i la creació de la nova illa de recepció turística que serveixi com a node
des d’on vertebrar un discurs estratègic i desplegar diferents rutes temàtiques de la ciutat.
Documents i projectes desenvolupats per la ciutat de Vic lligats al patrimoni cultural i
històric:

Projecte Sert Catedral de Vic: la decoració mural de la Catedral de Sant Pere de Vic de
Josep Maria Sert. Proposta general d’intervenció. Bisbat de Vic 2017.

Pla director per l’endegament de l’entorn del Temple Romà i el Palau dels Montcada de
Vic- Desembre 2015

El projecte artístic del pintor Josep Maria Sert i Badia (1874-1945) a la Catedral de Vic és un
cas únic en la història de l’art europeu, per les seves dimensions, per la seva qualitat artística i
pels seus avatars històrics. El projecte contempla tres grans objectius:

L’objectiu d’aquest Pla Director era la confecció d’un programa d’actuacions al recinte del
Temple Romà i les restes del Palau dels Montcada de Vic i al seu entorn, com a primer pas de
gestió global per aturar la seva degradació, i per restaurar i millorar les parts que ho necessitin
i així aconseguir la seva conservació efectiva. El Pla haurà defineix les actuacions necessàries
per a conservar i recuperar els monuments i el seu entorn dins l’ordre lògic i coherent que han
de guardar entre sí en relació als objectius i establir la seqüència en que s’han de produir en el
temps i la seva adaptació als recursos disponibles.





La restauració de les pintures murals de la nau central i el condicionament del seu espai
arquitectònic.
La unificació de tota la obra sacra de Sert, avui dispersa, en l’àmbit de la Catedral.
La creació d’un gran espai multimèdia on donar raó al visitant del projecte artístic de
Sert.

La Catedral ha estat objecte de disseny de projectes de desenvolupament turístic i de difusió
cultural entorn el patrimoni i la figura de Sert. I, enguany, el Ministeri de Foment ha licitat les
obres de restauració de la Catedral de Sant Pere de Vic per 1,8 milions d’euros. Els treballs
s’iniciaran el primer trimestre de 2019 i duraran dos anys.

“L’Illa de la Pietat: un projecte estratègic per l’aposta turística de Vic”- Juny 2017 – Pla
de Foment Territorial del Turisme

Les actuacions contemplen la restauració de la capella barroca de Sant Bernat Calbó, la
rehabilitació integral de l’edifici de l’Escrivania i la sala barroca, que s’adaptaran a sales
polivalents per a usos socials i pastorals.

Es tracta del projecte que l’Ajuntament de Vic va presentar a la convocatòria any 2017 per al
desenvolupament de Plans de Foment Territorial del Turisme i que ve a donar forma al Pla
Director esmentat en el punt anterior. Un projecte adjudicat per un pressupost d’actuacions de
969.000,00 euros, que ha evolucionat i crescut fins a esdevenir el projecte complert i sòlid que
es presenta en aquesta convocatòria FEDER i que representa una oportunitat clau de
cofinançament del projecte.

A més, també s’arreglarà la galeria superior de les capelles de l’ala nord i es restaurarà la
façana de llevant, de migdia i les façanes de les capelles de l’est del claustre, així com les
seves cobertes.
Es pot veure, doncs, que durant els últims anys la ciutat ha plantejat i elaborat diferents
projectes turístics amb un nexe estratègic comú, madur i amb recorregut: potenciar l’illa de la
Pietat i el patrimoni cultural i històric vigatà.

Vic i Sert
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16 MODEL DE GESTIÓ UNA VEGADA FINALITZADA L’OPERACIÓ.
L’equipament que es crea en el marc d’aquesta operació serà gestionada de forma directa per l’Ajuntament de Vic. En aquest aspecte, tot sembla indicar que des del SOC es concedirà a
l’Ajuntament de Vic un AODL vinculat a la gestió, dinamització i explotació de l’equipament de l’illa de la Pietat, previsiblement per a 5 anys, motiu pel qual els primers anys de gestió de
l’equipament no hi haurà cost de personal. Aquest també és un dels motius pels quals no es preveu, en el marc de l’operació de FEDER sol·licitada, la creació de llocs de treball vinculats a la
mateixa.
L’Ajuntament de Vic, com a ens beneficiari i executor de l’operació de FEDER eix 6 que es presenta manté el compromís de compliment de les bases de la convocatòria i per tant de complir
estrictament amb el manteniment de de tot allò creat amb l’operació de fins a 5 anys després del seu tancament.
Es pretén cobrar una entrada a les visites. Per aquest motiu s’ha realitzat un estudi econòmic dels costos de gestió i explotació de l’equipament, una vegada posat en marxa i obert al públic.
Previsiblement hi haurà una entrada singular per a l’equipament, però també hi haurà una entrada combinada amb altres atractius de la ciutat, com el Museu Episcopal de Vic o la mateixa Catedral.
Aquest estudi econòmic, que s’adjunta a continuació, determina que no es produeixen ingressos nets derivats de l’explotació de l’equipament. L’equipament és de nova creació, pel què les
despeses s’han determinat a partir dels costos d’equipaments municipals similars.

Municipi:
Títol del document

Vic - Ajuntament de Vic
Previsió - Estudi econòmic financer de la gestió de l'espai de l'illa de la Pietat en el marc de l'operació de FEDER 1420 eix 6

Previsió de visites anuals
Preu mitjà de l'entrada
Ingressos previstos en venta d'entrades
Altres ingressos previstos
No es preveuen ingressos addicionals
Total ingressos previstos
Despeses de personal
Persona responsable de l'espai
Subministraments
Alarmes i seguretat
Electricitat
Gas
Telefonia
Neteja
Manteniment general
Total despeses previstes
BALANÇ ANUAL PREVIST
BALANÇ TOTAL PREVIST

Any 1

Any 2

10.000,00
3,50 €

15.000,00
3,50 €

35.000,00 €

52.500,00 €

35.000,00 €

52.500,00 €

4.500,00 €
37.500,00 €
11.250,00 €
1.125,00 €
1.125,00 €
1.000,00 €
55.500,00 €

6.000,00 €
50.000,00 €
15.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.050,00 €
74.000,00 €

Any 3

Any 4
Any 5
Dades generals
15.300,00
15.606,00
15.918,12
3,50 €
4,00 €
4,00 €
Previsió d'ingressos
53.550,00 €
62.424,00 €
63.672,48 €

Any 6

Any 7

Any 8

Any 9

Any 10

16.236,48
4,00 €

16.561,21
4,00 €

16.892,44
4,50 €

17.230,29
4,50 €

17.574,89
4,50 €

64.945,93 €

66.244,85 €

76.015,96 €

77.536,28 €

79.087,01 €

53.550,00 €
62.424,00 €
63.672,48 €
Previsió de despeses

64.945,93 €

66.244,85 €

76.015,96 €

77.536,28 €

79.087,01 €

32.000,00 €

32.640,00 €

33.292,80 €

33.958,66 €

34.637,83 €

35.330,59 €

36.037,20 €

6.242,40 €
52.020,00 €
15.606,00 €
1.560,60 €
1.560,60 €
1.157,63 €
108.989,60 €

6.367,25 €
53.060,40 €
15.918,12 €
1.591,81 €
1.591,81 €
1.215,51 €
111.169,39 €

6.494,59 €
54.121,61 €
16.236,48 €
1.623,65 €
1.623,65 €
1.276,28 €
113.392,78 €

6.624,48 €
55.204,04 €
16.561,21 €
1.656,12 €
1.656,12 €
1.340,10 €
115.660,64 €

6.756,97 €
56.308,12 €
16.892,44 €
1.689,24 €
1.689,24 €
1.407,10 €
117.973,85 €

6.892,11 €
57.434,28 €
17.230,29 €
1.723,03 €
1.723,03 €
1.477,46 €
120.333,33 €

7.029,96 €
58.582,97 €
17.574,89 €
1.757,49 €
1.757,49 €
1.551,33 €
122.739,99 €

6.120,00 €
51.000,00 €
15.300,00 €
1.530,00 €
1.530,00 €
1.102,50 €
75.480,00 €

- 20.500,00 € - 21.500,00 € - 21.930,00 € - 46.565,60 € - 47.496,91 € - 48.446,85 € - 49.415,79 € - 41.957,88 € - 42.797,04 € - 43.652,98 €
-384.263,06

41

“L’Illa de la Pietat: un projecte estratègic per l’aposta turística de Vic”
FEDER EIX 6 2014/2020
AJUNTAMENT DE VIC

17 PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DEL
PROJECTE FEDER



licitació o adjudicació de contractes inclosos dins de l’operació
La referència gràfica, escrita i audiovisual al fons FEDER i a la Unió Europea en totes
les accions de comunicació previstes en el pla de comunicació.

Fases de l’operació:
El PLA DE COMUNICACIÓ DE L’OPERACIÓ DE FEDER 2014-2020 de l’Ajuntament de Vic
contempla com a primer punt les finalitats i objectius del pla de comunicació de l’operació
de FEDER, que és la d’orientar els esforços a donar més visibilitat a la inversió comunitària en
l’economia regional, basant-nos amb l’estratègia de comunicació del Programa Operatiu
FEDER-Catalunya 2014-2020).

El pla preveurà diferents formats de comunicació segons la fase en què es trobi l’operació. En
aquest aspecte, a nivell d’execució i comunicació es distingirien diferents fases:




El segon punt són les premisses bàsiques, compliment del pla d’imatge corporatiu.
Aquest es basa en que en totes les accions comunicatives es compleixi amb el manual
d’imatge corporativa



El tercer punt, fases de l’operació, és on es preveu diferents formats de comunicació segons
la fase en què es trobi l’operació.
Aquesta última fase duraria fins a la fi del període elegible i el tancament de l’operació.

Fase de concessió – selecció del projecte
Accions que es portarien a terme
Mitjà de comunicació
 Creació d’un apartat específic sobre www.vic.cat
l’operació en el web municipal en el qual
s’hi incorporaria progressivament
la
informació de l’estat d’execució del
projecte.
 Publicació d’un “banner” sobre el www.vic.cat
FEDER que enllaçaria amb l’apartat www.victurisme.cat
específic del web sobre aquest tema
 Publicació de la notícia sobre la selecció Twitter: @aj_vic / @vic_turisme
del projecte a cada una de les xarxes
socials municipals amb la inclusió del Facebook: ajuntamentdeVic /
logotip del FEDER, sempre que el mitjà vic.turismefires
ho permeti, i enllaç a la informació del
Instagram: aj_vic / vic_turisme
web

El quart punt, mitjans de difusió, l’ens beneficiari aporta els mitjans per a portar a terme el pla
de comunicació: webs, xarxes socials, premsa digital i edicions impreses de gestió municipal,
etc, així com els mitjans externs i privats.
Seguidament, es troba el Pla de comunicació, on es preveuen diferents accions en els
diferents mitjans de comunicació segons cada fase de l’operació – entenent que algunes fases
s’interseccionen i per tant no són exactament consecutives.
Per últim, la secció de despeses del Pla de comunicació imputables a l’operació
(consistents si es consideren en la contractació dels monogràfics en la premsa privada i
comarcal).
El present pla de comunicació pretén anar més enllà del compliment estricte del pla d’imatge
corporatiu que marqui la DGAL. No obstant això, no està de més remarcar que en totes les
accions comunicatives es complirà amb el manual d’imatge corporativa, això vol dir:






Sol·licitud de la operació. Es produeix a desembre de 2018
Concessió de l’operació. Selecció de l’operació per part del DGAL.
Execució de l’operació. Execució de les diferents accions i actuacions previstes en
l’operació de FEDER.
Gestió de l’operació. Mitjançant per exemple la fase en què les actuacions estan
finalitzades però el projecte resta obert perquè es financen les xarxes d’animació o
la promoció i difusió del projecte. Aquesta última fase duraria fins a la fi del període
elegible i el tancament de l’operació.

La col·locació dels logos de la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya
Els elements comunicatius que generi l’operació i que estiguin finançats en el marc
d’aquest projecte, incorporaran l’emblema de la Unió Europea i la referència al fons
FEDER
La senyalització provisional de les obres portades a terme, i la senyalització definitiva,
segons indiqui el manual d’imatge corporativa.
La referència al fons FEDER i a la Unió Europea en totes les publicacions oficials de



Realització d’una roda de premsa de
presentació del projecte



Realització i enviament als mitjans de
comunicació locals d’una nota de
premsa explicativa del projecte, la
inversió que suposa i el finançament de
la Unió Europea.
Contractació
de
publicació
d’un
monogràfic en un mitjà de premsa
escrita de difusió comarcal
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Pressupost
500€

200€
0,00€

Tots els mitjans escrits, digitals, i de
ràdio, i tv de la zona.
Tots els mitjans escrits, digitals, i de
ràdio, i tv de la zona.

0,00€

Contractació d’una pàgina al 9Nou

1.500€

100€
(elaboració
d’un dossier de
premsa)
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Elaboració i contractació de publicació Contractació d’un anunci al 9TV
d’un monogràfic audiovisual per una
televisió d’abast comarcal
Fase d’execució de l’operació
Actualització constant de l’estat del www.vic.cat
www.victurisme.cat
projecte al web municipal

450€ (producció)
4.000 (emissió 3
diaris 1 trimestre)
0,00€



Creació i publicació als mitjans propis de
notícies sobre l’inici i/o la finalització dels
principals projectes de l’operació.

www.vic.cat
www.victurisme.cat
Newsletter www.victurisme.cat

0,00€



Difusió de les notícies a través de les
xarxes socials

Twitter: @aj_vic / @vic_turisme

0,00€

Facebook: ajuntamentdeVic /
vic.turismefires
Instagram: aj_vic / vic_turisme
Tots els mitjans escrits, digitals, i de
ràdio, i tv de la zona.



Rodes de premsa informatives sobre la
finalització dels principals projectes de
l’operació i la seva implicació a la
ciutadania.



Difusió als mitjans locals de notes de Tots els mitjans escrits, digitals, i de 0,00€
premsa amb imatges de les actuacions ràdio, i tv de la zona.
més rellevants i la seva implicació a la
ciutadania a mesura que vagin
finalitzant.
Fase de tancament de l’operació – comunicació sobre l’impacte de l’operació
0,00€
A banda de mantenir-se la informació www.vic.cat
sobre l’operació, i l’històric de notícies, www.victurisme.cat
es publicaran anualment els valors
assolits amb l’operació: Nombre de
visites, etc.
0,00€
Difusió a través de les xarxes socials Twitter: @aj_vic / @vic_turisme
pròpies de les notícies del web sobre
Facebook: ajuntamentdeVic /
l’impacte de l’operació.
vic.turismefires









Realització i difusió de notes de premsa
sobre el final de l’operació i el seu
impacte.
Realització de roda de premsa per
difondre l’impacte de l’operació una
vegada finalitzada.

Instagram: aj_vic / vic_turisme
Tots els mitjans escrits, digitals, i de
ràdio, i tv de la zona.
Tots els mitjans escrits, digitals, i de
ràdio, i tv de la zona.

0,00€

0,00€

0,00€
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Marcs de projecció

18 DESCRIPCIÓ DELS MÈTODES INNOVADORS I
NNTT A UTILITZAR EN L’ÀMBIT LOCAL

En els marcs de projecció apareixeran personatges representants a partir de diferents
tècniques artístiques: mosaics, monedes, escultures, relleus, pintures, fotografies o vídeo.
Marcs de projecció i pantalla gran han de compartir alguns criteris, com ara la idea de
moviment fluït (flow motion) i de visió panoràmica.

El projecte de museïtzació de l’Illa de la Pietat es basa fonamentalment en l’ús de noves
tecnologies com a element perfectament integrat en l’oferta que es crea. La importància
de les NNTT en l’operació presentada queda àmpliament plasmada en anteriors apartats
de la memòria tècnica.

Els moviments fluïts s’aconseguiran animant els personatges, il·luminant-los i enfosquint-los
dinàmicament. Mentre que la sensació panoràmica s’assolirà mitjançant la composició, creant
conjunts harmònics e interrelacionats de diferents personatges contemporanis. Per aconseguir
la sensació de moviment permanent (flow motion), es planteja l’audiovisual com un únic pla
seqüencia gairebé, de 7 minuts amb talls de muntatge poc visibles i moltes transicions fluides
a través moviments dinàmics.

La museïtzació consta d’espectacles immersius composats per una multiprojecció combinada
amb uns marcs retroprojectats que generen efectes sorprenents i que, un cop acabat
l’espectacle audiovisual, els marcs es transformen en superfícies interactives pensats per ser
marcs tàctils que donin a conèixer els estils bàsics de l’art.

Els sistemes de projecció es complementaran amb efectes de so embolcallant i amb una
banda sonora original composada especialment. En aquest sentit el disseny sonor és cabdal
per l’efecte embolcallant de l’espectacle: un sistema d’altaveus 7.1 amb la banda sonora
musical i els efectes, mentre que la narració en off l’escolta cada visitant a través del sistema
d’audioguia en l’idioma escollit.

L’espectacle també consta de mapping sobre les parets i el sostre i uns dispositius d’audioguia
compatibles amb bucle magnètic de llaç, que permet a les persones amb discapacitat auditiva
gaudir de l’espectacle i les explicacions del recorregut.
La Capella Fonda es convertirà en un espai totalment immersiu gràcies a una proposta tècnica
avançada, única i diferencial formada per:
-

La pantalla gran, formada per tres murs, es tractarà com si fos una única pantalla panoràmica.
Per experiència sabem que l’ull humà tendeix a obviar els angles i les perspectives laterals i
llegeix la imatge de forma global.

Projecció de vídeo sobre les tres parets de la capella a partir de la instal·lació de 8
projectors làser.
Projecció de vídeo sobre el sostre de la capella a partir de la instal·lació de 6
projectors.
Projecció sobre 6 elements mòbils (marcs - pantalla). Uns marcs retroprojectats
amb un vidre amb una làmina de vinil polaritzat que generarà tres efectes sorprenents:
els vidres amb vinil polaritzat poden convertir-se mirall, projecció i transparència.

A cada nou salt temporal a la gran pantalla, del romànic al gòtic, o del gòtic al barroc, comença
amb una vista general 3D de la ciutat on mitjançant un morphing veiem la seva transformació
d’una època a una altre. Aquesta vista panoràmica de la ciutat pot quedar-se de “fons”,
enfosquida o atenuada, mentre passem a donar protagonisme als personatges en les
pantalles-mirall. Així es té un ordre on primer es presentarà l’espai general, la ciutat, a
continuació els personatges de la ciutat i a finalment es mostrarà amb més en detall els espais
emblemàtics de cada època.

Projeccions al sostre

Pintures Animades

La possibilitat de projectar al sostre permet crear imatges properes al "Dome" o de cúpula
completa. D’aquesta manera es podran ampliar les vistes panoràmiques fent-les molt més
espectaculars i gràcies a la tècnica de mapping, crear efectes tipus "trompe l'oeil" on el sostre
sembli obrir-se, es descobreixi el cel o que caiguin fletxes sobre els visitants.

Una tècnica cada cop més habitual és l’animació, mitjançant tècniques de motion graphics i
3D, de pintures clàssiques o antigues.
Aquest recurs dóna vida al material d’arxiu i el fa més atractiu dins un discurs audiovisual. En
aquest cas també pot ajudar a situar els nostres personatges dels marcs de projecció dins el
context general de la pantalla panoràmica. D’aquesta manera farem la transició més fluida i
millor integrada.

El Mapping és ideal per jugar amb la pròpia arquitectura fent del sostre un element dinàmic on
desplegar recursos dramàtics, lúdics i envolvents.

L’ús de noves tecnologies queda àmpliament definit a l’apartat de la memòria on s’explica la
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proposta museogràfica de l’illa de la Pietat i al propi projecte executiu de museïtzació annexat
a la sol·licitud Feder.

Una altra actuació on s’inclou la tecnologia és el projecte de video mapping projectat per
la ciutat és una tècnica de projecció utilitzada per a projectar imatges i objectes virtuals de
dues o tres dimensions sobre qualsevol tipus de superfície, gràcies a un programari
especialitzat.
L’actuació pretén la creació d’un videomappig que es projectarà sobre les parets del frontal i
lateral del Temple Romà, i sobre la paret de l’església de la Pietat del costat d’aquest antic
temple.
El projecte consta de visualitzacions a través de realitat augmentada i l’ús de la geolocalització
per a captar la posició i l’hora del dia de l’espectador, i aconseguir que la imatge virtual tingui la
mateixa il·luminació i la distribució de llums i ombres de la imatges real.
Un altre mètode innovador d’aquesta actuació es basa en una sèrie de punts de visualització
des del campanar de l’església de la Pietat. Des d’aquest campanar, el punt més alt de la
ciutat, sobre el dispositiu mòbil es podran veure imatges virtuals dels edificis més emblemàtics
de la ciutat en diferents etapes històriques.
Tanmateix, la pròpia originalitat i innovació del projecte prové de la conjunció dels mètodes
més innovadors i envolvents a nivell tecnològic dins d’un espai amb segles d’antiguitat. Aquest
binomi és el que permet treure el màxim rendiment de valorització i contextualització dels
espais patrimonials. Els hologrames i els mappings permeten traslladar-nos a una altra època
amb una altra configuració patrimonial: les projeccions sobre el temple romà ens dibuixen i ens
fan entendre in situ com era el Castell dels Montcada, anterior històricament al propi temple.
Els retroprojectats ens permeten saltar d’època i espai sense moure’ns del lloc. La unió
d’ambdós mons – l’antic i l’avantguardista – aporten una visió originar de com interpretar un
patrimoni tan destacat i interconnectat en el temps i l’espai sense caure en els tòpics de Centre
d’Interpretació clàssic i reiteratiu.
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de l’activitat parcial que se subcontractarà i el percentatge del preu del contracte que
percebrà cada empresa subcontractada.

19 ACCIONS DE MILLORA DESTINADES A
FOMENTAR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS



Oferta anormalment baixa: En el PCAP o en el plec de condicions es regularà la
consideració d’oferta anormalment baixa. L’oferta serà exclosa si en el tràmit
d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada
d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris del personal
considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni l’aplicació.



Subcontractació amb empreses d’economia social. En el PCAP o en el plec de
condicions, considerant les característiques de l’objecte del contracte i la possibilitat
d’incorporar empreses especialitzades que aportin eficiència tècnica, innovació i valor
social, es podrà establir com a condició d’execució contractual la subcontractació de
part o de parts específiques de l’objecte contractual, que s’han de concretar en el plec,
amb empreses d’economia social.



Pagament del preu a les empreses subcontractades. El PCAP o el plec de condicions
preveurà com a condició especial d’execució contractual que l’òrgan de contractació ha
de fer el pagament directe a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al
contractista principal. Això passarà en el cas que una empresa subcontractada
comuniqui a l’òrgan de contractació que l’empresa contractista incompleix, sense causa
contractual que ho justifiqui, els seus deures de pagament del preu en el termini legal
fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre.



Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte. Es fixarà com a
condició d’execució contractual que l’empresa licitadora mantindrà, durant la vigència del
contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni
que sigui d’aplicació. L’incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt
greu o causa d’extinció contractual.



Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o
d’exclusió social. En els casos en què es consideri oportú i efectiu, l’òrgan de
contractació inclourà en el PCAP o el plec de condicions la mesura d’incentivar que
l’empresa contractista incorpori en l’execució del contracte d’obres persones en situació
d’atur amb dificultat especial d’inserció laboral o en situació d’exclusió social. Per aplicar
la mesura es consideraran les característiques tècniques concretes del contracte que es
licita per prendre la decisió d’incloure o no aquesta mesura social perquè, en determinats
contractes, els requeriments de formació tècnica del personal que l’executa poden
representar un inconvenient per a la incorporació d’aquesta mesura.

19.1 Marc conceptual
La institució beneficiària està plenament compromesa amb el foment de la Inclusió i la igualtat
d’oportunitats. Per aquest motiu es vetlla per l’efectiu compliment dels drets fonamentals i els
principis d’igualtat de tracte i no discriminació, la legislació en matèria social i el foment de la
reinserció de persones desfavorides o excloses a les accions positives per a la inclusió social.

19.2 Clàusules socials en la contractació
Les clàusules socials seran presents en tot el cicle contractual i, lògicament, en el procés de
selecció de les empreses que ofereixin obres, serveis o subministraments amb la intenció de
fomentar un model d’empresa amb responsabilitat social i que aporti eficiència social al
contracte. Igualment, en compliment l’article 10 de la Llei 17/2015,d’igualtat efectiva de dones i
homes, que estableix que les administracions públiques han de promoure la igualtat de tracte i
d'oportunitats de dones i homes en el mercat laboral, s’incorporarà la perspectiva de gènere en
les ofertes de contractació pública.

19.3 Les clàusules socials i la perspectiva de la igualtat de gènere i LGTBI
es tindran en compte per la Contractació de serveis, obres, i
subministraments externs per part de l’entitat beneficiària:




Tal com proposa la Guia de contractació pública social de l’Ajuntament de Barcelona, es
seguirà el considerant 2 de la Directiva 24/2014 que demana que els contractants
utilitzin millor la contractació pública en la recerca d’objectius socials comuns, cosa que
ha de significar un increment de l’eficiència de la despesa pública. Incorporar clàusules
socials a un contracte públic s’inclou eficiència social i per identificar clarament la
significació de les mesures socials, el títol de l’objecte del contracte i la descripció en el
PCAP o plec de condicions indicaran de manera explícita que el contracte incorpora
objectius d’eficiència social.
Informació de la subcontractació en la fase de licitació. En el PCAP o en el plec de
condicions s’indicarà que, d’acord amb el que preveu l’article 227.2.a) del TRLCSP, si
l’empresa licitadora té decidit amb quines empreses pensa executar parts específiques
de l’objecte contractual, ha d’identificar la/les empresa/es subcontractista/es, l’objecte
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concretes aplicades amb aquesta finalitat.

S’exigirà – amb rang de document tècnic – el compliment del manual d’ús que regirà
l’operació per a fomentar la igualtat d’oportunitats.

19.4 Igualtat d’oportunitats a la Institució beneficiària – Ajuntament de Vic



Per a la selecció de les empreses contractistes, s’exigirà el compliment de la normativa
vigent per a poder participar en el procediment. Per tant caldrà que les empreses
obligades a disposar (per nombre de treballadors i treballadores) de pla d’igualtat de
gènere garanteixin que el tenen aprovat i vigent. Igualment, per a les empreses que no
tinguin l’obligació legal de tenir-lo, es farà declarar la voluntat de les empreses de
garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la no discriminació per raó de
gènere.

La institució beneficiària – Ajuntament de Vic – està plenament compromesa amb la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes. Per aquest motiu compleix amb la legislació vigent en
aquesta matèria, pel que disposa d’un pla d’igualtat intern i d’un protocol contra l’assetjament
sexual o per raó de sexe. Aquest compromís s’estén més enllà de la institució, de manera que
pren el compromís de vetllar per la igualtat d’oportunitats al llarg de tota l’execució i la gestió
de l’operació presentada al FEDER 2014-2020.



La disposició d’un pla d’igualtat de gènere, un Pla d’igualtat LGTBI (o un que inclogui les
dues perspectives) o les empreses que disposin del distintiu català d’excel·lència
empresarial en matèria d’igualtat serà un criteri de desempat en cas que dues o més
empreses haguessin obtingut la mateixa puntuació en un procediment de valoració de
les ofertes.

19.4.1 Mesures per fomentar la igualtat efectiva entre totes les persones, amb indiferència
de temes diversitat afectiva-sexual i de gènere en el marc de l’operació de FEDER
2014-2020



La generació d’un manual d’ús per fomentar la igualtat d’oportunitats per a totes les
persones implicades en l’operació, amb l’objectiu d’acomplir la Llei 11/2014, del 10 d’octubre,
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a
erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat
efectiva de dones i homes. Fonamentalment es vetllarà perquè arribi a:

Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal. Si la tipologia del
contracte ho permet a decisió de l’organ de contractació, s’establirà com a condició
d’execució contractual l’adopció per l’empresa contractista de mesures de conciliació
corresponsable del temps laboral, familiar i personal en relació amb les persones
ocupades en l’execució del contracte. Es poden especificar les mesures econòmiques o
assistencials que facilitin l’atenció de menors o persones dependents; mesures laborals
com la reducció de jornada, excedències, llicències o permisos de paternitat o
maternitat; flexibilització, adaptació o reassignació de serveis i horaris en funció de les
necessitats de conciliació o altres de similars. Aquesta consideració social podrà suposar
un avantatge per a l’execució del contracte.



Personal del mateix ens.



Personal extern participant en la gestió de l’operació.



Persones i empreses externes que executin accions de l’operació.

Persones treballadores amb discapacitat



Oferta formativa per a una introducció a les polítiques amb perspectiva de gènere i
perspectiva LGTBI per a totes les persones implicades en l’operació. Aquesta formació
inclourà una presentació del manual d’ús per fomentar la igualtat d’oportunitats.

Per a la selecció de les empreses contractistes, s’exigirà el compliment de la normativa
vigent per a poder participar en el procediment. Per tant caldrà que les empreses
obligades a contractar (per nombre de treballadors i treballadores) com a mínim el 2%
del personal contractat persones amb discapacitat acrediti el compliment del requisit
legal amb un certificat en què consti tant el nombre global de persones treballadores de
plantilla com el nombre particular de persones amb discapacitat o en el cas d’haver-se
optat pel compliment de les mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la
declaració d’excepcionalitat i una declaració de l’empresa licitadora amb les mesures

El manual marcarà les normes pertinents per tal que tothom conegui els valors de l’operació en
matèria d’igualtat de gènere i diversitat afectiva-sexual i les porti a terme en el marc de la seva
col·laboració. Fonamentalment les normes:
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desenvolupament de les diverses accions que es volen portar a terme per tal de
poder dissenyar els projectes evitant qualsevol situació de discriminació.






Tenint en compte que aquest concepte és aplicable a la mobilitat i a la comunicació, tant el
disseny del projecte constructiu de l'edifici com la definició del projecte de continguts o
expogràfic han tendit a eliminar, en la mesura de les possibilitats qualsevol mena de barrera,
sigui de naturalesa física o digital, atenent els criteris de la diversitat funcional. D'aquesta
manera, s'han previst solucions arquitectòniques que afavoreixen la mobilitat i l'autonomia
personal així com solucions tecnològiques per a diferents nivells de desenvolupament cognitiu
o social.

Es treballarà perquè hi hagi una participació equilibrada de dones i homes en
qualsevol àmbit del projecte

Realitzaran les corresponents indicacions per garantir que tots els continguts del projecte
(plecs de clàusules, projectes o qualsevol altra documentació) es facin en un llenguatge
inclusiu, no sexista o androcèntric. També es vetllarà per tal que les imatges que hi
apareguin siguin igualitàries i respectuoses amb totes les persones i que, en cap cas, hi
hagi una imatge sexista o denigrant. Especialment amb aquells continguts que tinguin
per objectiu la generació de continguts per al públic en general: senyalitzacions, edició
de materials, anuncis, campanyes o altres qüestions dirigides al públic potencial del
projecte.

És el cas per exemple de l'eliminació de barreres arquitectòniques físiques (escales, etc.) a,
d'acord amb la Llei 13/2014 de 30 d'octubre d'accessibilitat, per garantir el lliure desplaçament
de les persones sense mobilitat o amb mobilitat reduïda, la dotació d'aparells d'audioguia per
garantir la traducció de les imatges visuals a les persones cegues, la senyalització d'objectes
amb tacte, relleu i textures per a poder palpar i interpretar de manera cognitiva, textos en
Braille, transcripcions dels continguts orals per a persones amb discapacitat auditiva, etc.

Es donaran recomanacions per executar les accions de l’operació des de la
perspectiva de gènere i la perspectiva LGTBI, en especial aquelles que afecten
l’espai públic. Per exemple a l’hora de contemplar els serveis es garantirà que no hi hagi
segregació per gènere. També s’exigirà que es tingui en compte la visió de gènere en
l’ús d’equipaments o, per exemple, en el disseny de rutes, urbanització d’espais, etc.

.

El manual s’adaptarà a la legislació vigent en cada moment, i/o a les recomanacions que en
matèria d’igualtat es vagin dissenyant. Com a documentació o norma que regeix els
contractes, el no compliment de les normes del manual podrà ser objecte de penalitzacions a
les empreses que el desobeeixin o no l’apliquin amb el grau exigit.
Així mateix, en compliment l’article 10 de la Llei 17/2015,d’igualtat efectiva de dones i homes,
estableix que les administracions públiques han de promoure la igualtat de tracte i
d'oportunitats de dones i homes en el mercat laboral incorporant la perspectiva de gènere en
les ofertes de contractació pública.

19.5 Mesures de no discriminació en termes de mobilitat i accessibilitat
Segons dades recollides en l’Estratègia Espanyola de Discapacitat, més de mil milions de
persones al món pateixen algun tipus de discapacitat, una xifra, que segons el mateix estudi,
anirà en augment en les pròximes dècades. En aquest marc, el projecte garanteix
l'accessibilitat universal, entesa com el conjunt de característiques que fan possible que un
entorn, bé, servei o mitjà sigui apte per al màxim nombre de persones independentment de la
seva condició física, psíquica o sensorial (diversitat funcional).-
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