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Presentació

Huangpu Bo és un projecte fictici basat en el context real de Xangai. En circumstàncies favorables i 

adaptat i traduït per als possibles interlocutors, podria convertir-se en un projecte real. Amb els 

ajustaments pertinents, també seria adaptable a territoris diferents.

El  projecte  es  categoritza sectorialment  com a “incubadora de creació”,  concepte que comprèn 

diversos tipus d'equipaments o entitats com poden ser un laboratori de creació, un bar musical o 

cabaret, un cafè d'intel·lectuals, una galeria d'art, un ateneu popular, una agència d'artistes, un espai 

polivalent o una associació d'associacions culturals. 

En la seva forma física, la incubadora de creació pren la forma d'un espai polivalent presentat de 

cara al visitant com un bar-restaurant o un cafè; a nivell funcional, els serveis, accions i activitats de 

la incubadora passen per la programació de tota mena d'accions culturals; i a nivell organitzatiu vol 

assolir un mecanisme transversal que giri al voltant d'una figura més coordinadora que directora. 

Aquest tipus d'organització cooperativa de la incubadora, vol imitar d'alguna manera les qualitats de 

les plataformes de creació i difusió en les NTIC (com Youtube, Wordpress, Facebook, etc.),  les 

quals converteixen els usuaris en productors.

Un dels reptes de l'estructura organitzativa serà crear una atmosfera col·laborava de generositat i 

abundància on es creïn sinergies per a projectes artístics i socials, que transcendeixin els límits de la 

incubadora. També serà necessari trobar un sòlid suport de patrocinadors i mecenes que, alhora 

permetin,  absoluta  llibertat  de  continguts.  Així,  la  finalitat  del  projecte  és  estimular  el  recurs 

inesgotable de la creativitat, allò que alguns consideren el do exclusiu que diferencia l'ésser humà 

de la resta d'animals, i compartir-lo sense recel, en una visió holística de la persona com a part de la 

humanitat i de la natura.

3



Treball de final de màster Huangpu Bo 黄浦波 – Incubadora de Creació
Estel Vilar Bofill UOC Màster en Gestió Cultural

I. Bases Contextuals

1.1. Finalitats del projecte

La finalitat de fons del projecte Huangpu Bo1 és promoure l'equilibri en el sistema de valors de la 

societat, especialment entre la població local i internacional de Xangai, on predominen fortament 

els  valors materials.  Aquesta   predominança dels valors materials,  a banda de causar malestars 

psicològics i socials, va lligada a dos dels principals reptes als quals s'enfronta la humanitat: la 

contaminació  mediambiental  i  els  desequilibris  econòmics, problemàtiques  reconegudes 

mundialment, presents en la declaració d'objectius del mil·lenni de la ONU2. Per tal de fer front a 

aquests reptes és imprescindible fer grans canvis en l'estructura externa del sistema d'organització 

humana, però també en l'estructura interna: la consciència i el sistema de pensament que defineix 

les percepcions i les accions de les persones.

La defensa d'un equilibri entre extrems pot ser vist de manera especialment legítima a la Xina donat 

que el concepte del “terme mig” representada en el símbol taoista del taiji () està molt arrelat en el 

sistema de pensament xinès.

Huangpu Bo es podria descriure com a incubadora de creació multi-disciplinar amb la intenció de 

contribuir al desenvolupament humà a través de la promoció d'un canvi en el sistema de valors de la 

societat, tot desenvolupant  mentalitats més innovadores, espirituals i cooperatives, enfront de 

mentalitats  tradicionals,  materialistes  i  competitives.  Malgrat  que  es  tracta  d'una  finalitat 

emmarcada  en  el  context  mundial,  el  projecte  en  si  se  centra  en  el  treball  en  l'àmbit  local, 

concretament al centre de la ciutat de Xangai, on els valors materialistes són especialment acusats, 

com també ho són les seves conseqüències de contaminació i contrastos socio-econòmics. Donada 

1 Pronunciat Huángpǔ Bō en xinès mandarí, escrit “黄浦波”, significa “ones del riu Huangpu”.

2 Objectius del mil·lenni UNU http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
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la creixent influència de la Xina al món, i la gran influència de Xangai en la Xina, ens sembla molt 

oportú crear Huangpu Bo en aquesta localització des d'on nous sistemes de pensament poden tenir 

més força de propagació.

Per tal de contrarestar el pes dels valors materials, a la recerca d'un equilibri de valors, es pretenen 

incentivar valors immaterials i espirituals, concretament la creativitat, la cerca de significat, la 

vinculació al medi ambient, l'intercanvi cultural i la cooperació, i fer-ho a través del cultiu de 

l'expressió  artística  en  tots  els  seus  llenguatges  i  el  cultiu  del pensament  lliure.  L'expressió 

artística ens sembla una molt bona manera de potenciar els valors esmentats perquè és una eina 

comunicativa molt eficaç per a transmetre conceptes abstractes com són els valors, i també una 

plataforma ideal per a fomentar el treball cooperatiu. És més, l'expressió artística es fonamenta en el 

valor de la creativitat, la cerca de significat és molt sovint la motivació que desencadena el procés 

creatiu,  i  la  cooperació  és  un  element  imprescindible  en  produccions  artístiques  col·lectives. 

L'elecció d'aquests valors immaterials determina les prioritats de la incubadora, la qual té com a 

prioritat  facilitar  i  promocionar  projectes  creatius  en  col·laboració  per  davant  de  projectes 

individuals, com també propiciar projectes amb continguts ecològics i de fusió transcultural.

Creiem que  el  desenvolupament  dels  valors  immaterials  de  l'ésser  humà  va  lligat  a  un  estadi 

evolutiu superior tant de l'individu com de l'espècie humana. Hi ha diverses teories psicològiques i 

sociològiques  que  apunten  també  a  aquesta  hipòtesi.  En  la  teoria  de  la  dinàmica  espiral3 per 

exemple, es descriu una escala de sistemes de valors on es distribueixen els mems (unitats d'idees 

culturals, pràctiques socials o valors). Els sistemes de valors més evolucionats es caracteritzen per 

l'expressió dels interessos propis però buscant el benefici de tots, la combinació dels interessos 

propis amb els de la comunitat  i el desenvolupament d'una manera holística d'entendre la 

realitat. Els valors de la creativitat, la cerca de significat, l'ecologia i la cooperació se situarien en 

els nivells superiors de mems  definits per aquestes característiques. En canvi, els valors materials 

pertanyerien a nivells inferiors o més primitius, on predominen els instints i el pensament egoista. 

De manera similar, en la jerarquia de necessitats humanes de Maslow4, els valors materials encaixen 

amb les necessitats bàsiques de l'individu (menjar, dormir, seguretat física, seguretat financera...), 

3 Spiral Dynamics http://www.spiraldynamics.org; http://en.wikipedia.org/wiki/Value_memes
4 Jerarquia de necessitats de Maslow: http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow's_hierarchy_of_needs
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mentre que la creativitat, la cerca de significat, l'ètica i la cooperació encaixen amb les necessitats 

més refinades d'auto-estima i d'auto-realització que es troben al cim de l'esquema piramidal. 

En  sintonia  amb  aquestes  teories,  creiem  que  el  desenvolupament  humà  no  es  limita  a  la 

tecnificació, el desenvolupament científic i el creixement econòmic, sinó que se sustenta també en 

l'evolució psicològica i espiritual dels individus i els col·lectius. Huangpu Bo pretén ser un punt de 

trobada  per  a  persones  que  comparteixen  i  estenen  aquesta  visió,  on  es  creen  sinergies  que 

expandeixen els valors immaterials en la societat. 

La importància d'estimular i fer servir la creativitat és cada vegada més reconeguda per psicòlegs i  

educadors; i investigacions científiques demostren la relació entre la creativitat i la salut mental i 

física: “crear fa la gent més feliç, menys ansiosa, més resistent i més ben equipada per resoldre 

problemes davant de contrarietats”5. 

D'altra  banda,  l'estimulació  de  valors  immaterials/espirituals  per  mitjà  de  l'expressió  artística 

col·laborativa i el gaudi de l'art esdevé una via per a satisfer necessitats humanes complexes com 

són  l'auto-realització i l'auto-superació, les quals van lligades a l'estimulació de la creativitat. En 

altres paraules, es facilita l'exercici del dret d'accés i participació a la vida cultural en un context de 

manca de llibertat de pensament que obtura la creativitat. El dret d'accés i participació a la vida 

cultural  forma  part  de  la  Declaració  de  Fribourg6 sobre  drets  culturals,  i  enforteix  també  la 

democratització  cultural,  la  necessitat  de  la  qual  és  àmpliament  reconeguda  per  organismes 

internacionals, especialment des de la Declaració de Polítiques Culturals Mundiacult7, 

Els  alts  índex  de  depressió  i  violència  en  països  “desenvolupats”  són  un  clar  indicador  de  la 

negligència que pateix el benestar espiritual i psicològic dels seus ciutadans. En el cas de la Xina, la  

qual es considera encara un país en vies de desenvolupament, el seu procés de reforma i obertura 

del comunisme, s'ha disparat la competitivitat i el sentiment individualista. El govern ha detectat la 

proliferació d'actituds mancades de principis ètics (principalment estafes i corrupció) en la societat i 

dins del mateix partit, en resposta a la qual Hu Jintao llançà una campanya propagandística per a 

5 Enayati, Amanda. (2012) A Creative Life is a Healthy Life. http://us.cnn.com/2012/05/25/health/enayati-
innovation-passion-stress/index.html?hpt=he_t2

6 Grupo de Friburgo (2007). Los derechos culturales. Declaración de Friburgo.

7 UNESCO (1982). Mundiacult. Declaración de México sobre las políticas culturales.
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construir “societat harmoniosa”. El concepte de “societat harmoniosa” es basa en preceptes morals 

reciclats  del  confucianisme  i  va  adreçada  a  corregir  el  desequilibri  entre  el  desenvolupament 

científic i el social8. Malgrat les teòriques bones intencions, l'economia continua creixent de manera 

desigual  i  el  desenvolupament  se  centra  en la  ciència  i  la  tecnologia.  El  concepte  de “societat 

harmoniosa” és sovint víctima de sàtires9 i burles per la hipocresia que se'n desprèn i pel fet que, al 

cap i a la fi, és el concepte que s'esgrimeix des del govern per a justificar la censura10 en els mitjans 

de comunicació i les publicacions, i la repressió del pensament lliure. 

Aquest  context  de  censura  en  els  àmbits 

socials i educatius fomenta una atròfia de les 

capacitats  creatives  dels  individus.  Les 

polítiques  de  promoció  de  la  creativitat  es 

centren  principalment  en  el  context  de  les 

indústries  creatives,  per  tal  de  reforçar  el 

creixement  econòmic,  i  deixen  de  banda  la 

seva  dimensió  de  creixement  i  expressió 

personal.  Les  circumstàncies  polítiques  que 

envolten la creativitat a la Xina en concret, fan 

encara  més  manifesta  la  necessitat 

d'iniciatives, com la que tenim entre mans, que 

ajudin  a  alliberar  el  potencial  expressiu  i 

creatiu dels xinesos i xineses.

8 Kin-Man Chan, Harmonious Society. The Chinese University of Hong Kong, China. [Document en línia] 
CUHK http://www.cuhk.edu.hk/centre/ccss/publications/km_chan/CKM_14.pdf
9 Vídeo “2011 The year of the Rabbit” http://youtu.be/89zTxz23uiw
10 Vídeo “Grass-Mud Horse”: http://youtu.be/3D2eh4xehc4
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1.2. Xangai: aigua i persones

Malgrat les mancances creatives detectades en el context territorial que analitzarem a continuació, 

al centre de Xangai també trobem unes condicions socials, econòmiques i demogràfiques úniques 

amb un gran potencial per al desenvolupament i l'evolució cultural. 

Huangpu Bo s'emplaça en un dels districtes més cèntrics de Xangai (Changning, Jingan o Huangpu) 

on es troba distribuïda la major part de la oferta cultural de la ciutat i on la xarxa de transports  

públics és més densa. Els serveis de transport públic interns inclouen la xarxa de metro més llarga 

del  món (434km),  una gran flota  d'autobusos,  serveis  de ferri  i  una línia experimental  del tren 

magnètic  Maglev  que  uneix  l'Aeroport  Internacional  de  Pudong  amb  l'estació  de  Longyang  a 

Pudong. La ciutat també compta amb diverses empreses de taxi, a un preu relativament assequible i  

de fàcil accés. Xangai és un node en el sistema d'autopistes nacionals, compta amb tres estacions de 

tren i dos aeroports internacionals. Es troba en una una posició equidistant entre la capital xinesa i  

Hong-Kong; les ciutats properes més importants són Hangzhou, Ningbo i Nanjing.  

La ciutat de Xangai se situa damunt del delta del riu Yangtsé a l'est de la Xina, el municipi ocupa la 

península entre el riu i la Badia de Hangzhou, també inclou l'Illa Chongming i altres illetes i illots. 

L'etimologia  del  seu  nom  fa  referència  a  la  seva  proximitat  al  mar: 上 海  Shànghǎi  on 

“上”significa damunt i “ 海”, mar. Es tracta del Mar de l'Est de la Xina, que delimita la ciutat per 

l'est,  mentre  que  les  províncies  de  Jiangsu  i  Zhejiang  hi  fan  frontera  pel  nord-oest  i  pel  sud 

respectivament. 

Xangai és una ciutat d'aigua, hi trobem gran quantitat de canals, rius i llacs que ocupen 697 km2 de 

la seva superfície. El riu Huangpu, afluent del Yangtsé, divideix la ciutat en dues parts: Pudong (Est 

del Huangpu) i Puxi (Oest del Huangpu). La major part del trànsit fluvial del Huangpu i els seus 

canals està dedicat al transport de materials de construcció. La desembocadura del Yangtsé és el 

port  de  contenidors  més  gran  del  món.  L'ús  del  riu  pel  lleure  o  el  transport  particular  és 

pràcticament nul. 

8



Treball de final de màster Huangpu Bo 黄浦波 – Incubadora de Creació
Estel Vilar Bofill UOC Màster en Gestió Cultural

Malgrat el fort vincle entre la ciutat i l'aigua del mar, dels rius, canals i llacs, la major part dels  

ciutadans viuen completament desvinculats d'aquest element. D'aquí la rellevància del nom de la 

incubadora “Huangpu Bo”, “ones del riu Huangpu” que, fidel al valor de sintonia amb el medi, vol 

recordar-nos on som en termes geològics: envoltats d'aigua, l'element natural dominant a la zona.

La municipalitat ocupa 6,340.5 km2 de terreny bàsicament pla amb una elevació mitjana de 4m. 

Aquest  tipus  de  terreny  és  ideal  per  als  desplaçaments  en  bicicleta,  que  malgrat  tot  s'ha  vist 

dràsticament desplaçada pels vehicles de motor a mesura que ha augmentat la renta per càpita de la  

població.  Actualment,  desplaçar-se  en  bicicleta  és  una  activitat  força  arriscada  donada  l'alta 

incidència d'accidents de trànsit i també un risc per la salut donats els alts nivells de contaminació 

atmosfèrica. 
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Una de les característiques més destacables de Xangai és que es tracta d'un focus excepcional de 

densitat de població. La Xina, el país més poblat del món, concentra la major part de la població a 

la costa Est, i la densitat més alta del país es troba a la ciutat de Xangai amb 3631 habitants/km211. 

En el cens del 2010 la població ja superava els 23 milions d'habitants, la meitat de tota la població 

d'Espanya.  Malgrat els esforços governamentals per frenar el creixement natural de la població i de 

regular el fenomen migratori a través del sistema de hukou12, la ciutat creix a un ritme de quasi mig 

milió per any des de 1990  a causa del reclam que suposa el seu desenvolupament socio-econòmic.  

Gairebé el 40% de la seva població són migrants establerts provinents d'àrees rurals, especialment 

de les províncies d'Anhui i Jiangsu. La baixa natalitat marca una forta tendència d'envelliment de la 

població: l'any 2010, el 23.4% de la població tenia més de 60 anys13.

La població estrangera resident a Xangai no arriba a l'1% amb més de de dos-cents mil residents 

estrangers. Les comunitats més nombroses són la taiwanesa, japonesa, americana i sud-coreana. 

Degut a les grans diferències culturals entre la cultura amfitriona i les estrangeres es creen forts 

vincles dins de la comunitat estrangera que comparteix bars, restaurants, escoles i hospitals propis. 

Hi ha molt poca integració en la cultura local per part dels estrangers de la mateixa manera que 

només una minoria de xinesos accedeixen a la vida social de les comunitats estrangeres. Malgrat ser 

la ciutat més internacional de la Xina (després de Hong Kong), veiem que està molt lluny de les 

dinàmiques cosmopolites d'altres ciutats com Barcelona o Nova York. 

Pel que fa a la composició ètnica de la ciutat, en un país amb 55 minories ètniques reconegudes,  

l'ètnia Han suposa el 98.8% dels residents de la ciutat, és a dir, la diversitat ètnica és pràcticament 

nul·la a la ciutat. Tot i això hi ha una presència notable de les ètnies tibetana i uygur que venen 

artesania o productes autòctons al carrer; en molts casos són migrants en situació irregular que no 

consten en els registres oficials. Es tracta d'ètnies que pateixen un fort rebuig per part de la majoria 

11 Shanghai's population density is the highest in China (Oct. 3rd 2011) [Article en línia] e-chinacities. 
http://www.echinacities.com/shanghai/city-in-pulse/shanghai-s-population-density-highest-in-china.html

12 El sistema de hukou es la legislació que fa servir el govern per a controlar les migracions internes a través de la 
limitació dels migrants a l'accés a la sanitat i l'educació públiques. Per més informació sobre el tema es recomana 
l'article del bloc Passim: http://www.passimblog.com/el-hukou-o-como-ser-un-inmigrante-ilegal-en-tu-propio-pais

13 The Current Demographic Profiles in Shanghai [Article en línia]  Shanghai Municipal Population and Family 
Planning Comission http://www.popinfo.gov.cn/spfpen/dr/data/20111229/0000066040660434463110.html?
openpath=spfpen/data
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Han, principalment degut als moviments separatistes que viuen les regions del Tibet i de Xinjiang.

Pel fet que la Xina no és un país democràtic, no hi ha dades pel que fa a la ideologia política de la  

població. L'únic partit polític legal al país és el Partit Comunista Xinès, que compta amb unitats 

representatives a totes les grans empreses i a cada barriada. A la ciutat de Xangai al final del 2010, 

el PCX comptava amb gairebé dos milions de membres, el 7.6% dels seus habitants.

Xangai és el principal port comercial de la Xina i el seu centre financer, per davant de la capital,  

Beijing. De fet, es viu una certa rivalitat entre les ciutats de Beijing i Xangai. Els xangainesos a la  

Xina tenen fama d'arrogants i de calculadors, i de fet, el culte als diners és força palpable a Xangai, 

on els temes més recurrents de conversa són: “quant val això?”, “quant t'ha costat allò altre”, o 

“quant pagues de lloguer”. La cultura de l'estalvi ha estat la principal tendència des de la reforma i 

obertura de Deng Xiaoping a qui s'atribueix la dita que “enriquir-se és gloriós”. Mentre a l'occident 

hem estat  gastant  més  del  que  teníem,  a  la  Xina  han  fet  bossa.  Té  sentit  treballar  els  valors 

immaterials allà on estan més ressentits, i en aquest sentit, Xangai és un dels focus materialistes més 

importants  de la  Xina,  de la  mateixa manera la  Xina es  submergeix en la  ideologia capitalista 

després del desencís comunista, tot abandonant valors immaterials vinculats al comunisme com són 

la cooperació i l'austeritat. Cal puntualitzar aquí que aquest projecte es desmarca de tota orientació 

política i pretén centrar-se en el benestar emocional i social de les persones, fomentant un canvi des 

de l'alliberament de l'estructura interna del sistema de pensament de les persones, i no pas un canvi 

en la macro-estructura socio-econòmica externa.

Els valors del confucianisme es troben encara molt presents en la societat xinesa, sobretot pel que fa 

a la “pietat filial” o el respecte pels pares. Malgrat que a la Xina la religió no ha estigmatitzat el  

sexe, en general se'n té una percepció força tradicional; les mostres públiques d'afecte, per exemple, 

són poc comunes, i la majoria dels joves considera que conservar la virginitat fins al matrimoni és 

una mostra essencial de respecte per a la parella. Malgrat tot, l'abisme generacional que hi ha entre 

els joves xinesos i els seus pares, per no dir els avis, és increïblement gran, i els canvis socials i 

ideològics es produeixen a un ritme vertiginós. El procés d'urbanització a escala gegantina i el ràpid 

creixement econòmic de les grans ciutats, sumats a les noves tecnologies de la informació i  la 

comunicació i  a les forces globalitzadores,  són el  camp de cultiu  de noves cultures i  identitats 

potencialment molt influents en els anys a venir. En aquest sentit, la incubadora pot servir per a 
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canalitzar part d'aquesta energia de canvi cap a l'enfortiment dels valors immaterials exposats en el 

punt anterior. Com ja hem dit, donada la creixent influència de la Xina al món, i la gran influència 

de Xangai en la Xina, ens sembla molt oportú crear Huangpu Bo en aquesta localització des d'on 

nous sistemes de pensament poden tenir més força de propagació.

La població amb estudis universitaris és possiblement la que gaudeix de més temps de lleure, temps 

que sovint va acompanyat  d'una manca de recursos econòmics.  Entre les activitats  de lleure la 

població jove destaca l'ús dels microblocs, concretament Weibo (el Twitter xinès) i el consum de 

productes d'entreteniment a través d'internet (música, vídeos, pel·lícules, videojocs, etc.). Un gran 

sector de la població laboralment activa està sotmesa a uns horaris i una pressió estalviadora que li 

fan molt difícil l'accés a la cultura i la participació en la vida cultural més enllà de la vida familiar i  

el consum de productes televisius o per aplicacions mòbils14. 

De portes a endins, Huangpu Bo va doncs dirigit a dos grups principalment: a la nova generació de 

xinesos  creativament  inquiets,  i  al  conjunt  d'artistes  i  amants  de  l'art  de  diverses  procedències 

ètniques i nacionals a Xangai. De portes enfora, va dirigit tant al conjunt de la societat, aportant el 

fruit  de  experiments  creatius  fructífers  en  forma de  produccions  artístiques,  com a  empreses  i 

institucions  que  necessitin  serveis  creatius,  tot  funcionant  en  aquest  sentit  com  una  agència 

d'artistes.

Malgrat estar creixent progressivament, la oferta cultural de Xangai encara està molt per sota de la 

de  Beijing.  Xangai  disposa  d'un  gran  nombre  d'equipaments  i  institucions  culturals,  de  fet, 

especialment des de la reforma urbanística lligada a l'Expo 2010, però molts d'ells funcionen per 

sota de les seves possibilitats. Això va molt lligat als hàbits dels ciutadans i als seus valors. Els 

xangainesos són de moment força reticents a gastar en cultura: un bé intangible i sense beneficis 

directes,  com podria  ser  la  educació.  Aquest  fet  és  pot  interpretar  de  manera  positiva,  com la 

potencial de creixement i desenvolupament del sector cultural a la ciutat.

14 Generation X in China 03.23.2009 [Vídeo en línia] The Gen X Files 
http://www.thegenxfiles.com/2009/03/23/generation-x-in-china
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1.3. Iniciatives i polítiques properes dins del sector de cultura emergent

El  projecte  Huanpu  Bo  és  una  hibridació  de  diversos  tipus  d'equipaments:  bar  musical,  cafè 

d'intel·lectuals, laboratori de creació, agencia d'artistes, galeria d'art...; i obert a totes les disciplines 

artístiques o àmbits culturals: música, dansa, literatura, vídeo-art, fotografia, pintura, pensament, 

etc. Per això és difícil de incloure el projecte en només un dels sectors culturals tradicionals. En 

canvi, és possible analitzar el seu context fent un repàs a les iniciatives més semblants que trobem a 

Xangai,  iniciatives  que  des  de  diferents  sectors  i  diverses  perspectives  també  advoquen per  la 

creativitat i  donen suport a artistes emergents. Deixant de banda les grans infraestructures de la 

ciutat i les seves programacions de cultura més aviat elitistes, ens fixarem en els focus d'estimulació 

creativa més a peu de carrer,  els  punts on només hi  ha un pas entre  espectador i  creador.  Les 

iniciatives que poden entrar en aquesta descripció solen ser generalment privades, i sovint tenen 

forts vincles fora de la Xina continental. 

Entre els diversos actors que realitzen accions properes a les de Huangpu Bo en trobem diversos 

que han aconseguit certa estabilitat en el canviant panorama urbà. Els locals petits i cèntrics són en 

general els que gaudeixen de més bona salut.

Xangai compta amb diversos bars on es fa música en directe de manera regular o esporàdica.  Com 

a incubadora de creació musical i club social per a músics destacava BeeDees (actualment tancat 

per no renovació de contracte de lloguer), molt freqüentat per estrangers on es creava una atmosfera 

relaxada i oberta, on es feia una de les jam sessions més concorregudes de la ciutat. Una altra jam 

session de renom és la que es fa al bar Sugar a càrrec de John MC.
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Yuyintang és el bar de música underground per excel·lència, molt popular tant entre joves locals 

com els estrangers, que defensa amb força una política de suport als grups emergents. Existeixen 

altres sales més grans i ben equipades però amb menys vida, com Mao Livehouse (també existent a 

Beijing) o The Mixing Room. També hi ha diversos blocs (Lazabozi, Shanghai 24/7, Kungfuology), 

en anglès, que repassen l'escena musical independent de la ciutat, tot creant una bona plataforma de 

difusió per als grups emergents. JZ és el principal organitzador de concerts de jazz de la ciutat, amb 

dos bars, una escola de música jazz i rock, i un festival que porta el seu nom. Destaca també en la  

promoció de la creativitat musical a través de la seva tasca educativa, les jam sessions als bars i la  

plataforma social per a músics que representa.

Entre els artistes i creatius joves independents també destaquen els “flea markets” i les paradetes 

d'objectes artesanals o de disseny en concerts o mercats setmanals a diversos punts de la ciutat, els 

quals suposen un punt de socialització i de comunitat entre aquest tipus de joves. Zhujiajiao és una 

zona limítrofa que, gràcies a lloguers més assequibles, atrau molts comerços d'artesania i disseny de 

creatius joves independents. També acull diversos festivals de música petits i independents molt 

populars entre aquest tipus de joves.

Pel  que fa  al  teatre,  destaquen les  sales  alternatives  Ke Center,  seu de la  companyia  Shanghai 

Repertory Theatre, i Downstream Mekong, amb una programació irregular però oberta a propostes 

experimentals. Alguns bars d'intel·lectuals com YingYang o The Rabbit Hole acullen també accions 

escenificades en l'àmbit literari (HAL literature) o d'improvisació còmica (Kungfu Komedy), tot 
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Iŀlustració 4: Zhujiajiao, en el límit oest de Xangai.

http://www.jzclub.cn/
http://www.kungfuology.com/
http://www.shanghai247.net/
http://www.layabozi.com/
http://www.maolive.com/
http://yytlive.com/
http://www.kungfukomedy.com/
http://www.haliterature.com/
http://www.therabbitholeshanghai.com/
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acollint petits cercles artístics i intel·lectuals.

En l'àmbit de les formes teatrals i operístiques tradicionals, Xangai també compta amb diverses 

associacions d'actors. Diverses formes de dansa tradicional i d'arts marcials són molt comunes entre 

persones de més de 50 anys en centres socials governamentals o en els parcs públics.

Cal destacar com a forts recolzadors de les arts el centres  River South, i Wharf 1846 els quals 

disposen  de  grans  espais  en  naus  industrials  rehabilitades  destinats  a  exposicions  i  actuacions 

diverses. Aquest tipus de centres es poden considerar com a potencials patrocinadors o mecenes de 

Huangpu Bo pel fet de tenir la capacitat física d'acollir-lo.

Hi ha un bon nombre de galeries d'art i tallers d'artistes en diversos punts de la ciutat. Es troben 

sovint agrupades (en clústers) en zones industrials rehabilitades (Moganshan Road, Red Town) o en 

zones  amb  un  patrimoni  arquitectònic  protegit  que  esdevenen  àrees  comercials  i  de  lleure 

(Tianzifang). A mesura que les àrees esdevenen populars i els lloguers augmenten, els artistes han 

d'emigrar a zones menys conegudes, de manera que continuen fora de la vista del públic general. 

Val a fer esment de la iniciativa Leo Gallery: una petita associació d'artistes visuals que ha muntat 

galeria pròpia.

Un altre cas molt rellevant sobretot en l'àmbit de l'art és  Neocha EDGE, una agència comercial 
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Iŀlustració 5: De les sèries "Univers",  
Mu Xi. Publicat per Neocha Edge. 

http://www.facebook.com/search/results.php?q=leo+gallery&init=quick&tas=search_preload&search_first_focus=1336446732613#!/groups/200716263325836/
http://edge.neocha.com/
http://www.riversouthsh.com/
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d'artistes xinesos que inclou arts visuals, disseny i música. Destaquen les feines que han fet per 

Adidas o Baileys. Està basada en un col·lectiu d'artistes compost principalment per artistes visuals, 

d'etnicitat  xinesa.  També  val  a  destacar  la  galeria-taller  Island  6 que  dóna  suport  al  grup 

independent  sense ànim de lucre Liu Dao.  Malgrat  anunciar  una unes  polítiques basades  en la 

col·laboració, actualment el centre només ofereix residències a nacionals xinesos per invitació. Des 

de institucions públiques com el museu Doland també s'ofereixen residències (actualment en estat 

de saturació), com també des de institucions comercials com el Swatch Art Peace Hotel.

En les polítiques governamentals pel que fa a l'estímul de la creativitat van lligades a la voluntat  

d'estimular  l'economia a través  de les indústries  creatives (publicitat,  disseny de moda,  disseny 

industrial,  etc.).  Es tracta d'una prioritat força destacada on s'esmercen notables recursos15 en la 

creació de clústers d'indústries creatives, programes de formació i de beques en disseny, etc. Tot i 

això, destaca la mancança del reconeixement del valor immaterial de la creativitat i la cultura en 

general com a catalitzador per a la transformació humana més enllà del “benestar” material. Els 

programes d'estímul de la creativitat, per exemple, s'emmarquen dins de les polítiques d'innovació 

15 Shanghai Municipal Development and Reform Comission. Shanghai Creative Clusters Map: 
http://www.icreativecity.org/news_detail.asp?NewsId=863&BigClassName=Creative ecology
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Iŀlustració 6:  Centre Island 6 a Xangai. Fotografia de Rebecca  
Catching.

http://www.swatch-art-peace-hotel.com/artists
http://www.duolunmoma.org/residence/residence_e.html
http://www.island6.org/residency.html
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industrial i deixen de banda el conreu d'artistes no comercials16. Fet i fet, molts dels artistes xinesos 

contemporanis més famosos actualment manifesten fortes crítiques contra el règim polític del país, 

no és d'estranyar doncs que totes les formes artístiques no només hagin de passar per la censura, 

sinó que no estiguin encoratjades.

En l'àmbit de les zones creatives, destaca el paper del centre d'oficines per a creatius Xin Danwei, 

organització que està fent un treball important per a la creació d'una comunitat creativa més enllà 

del fet de compartir un espai comú: organitzen tot tipus de xerrades i presentacions de casos d'èxit 

de petites empreses creatives. A més fan una àmplia difusió dels projectes dels seus membres i de 

les  activitats  de  l'organització  a  través  de  plataformes  digitals  i  newsletters.  D'alguna  manera 

Huanpu Bo vol fer una tasca semblant però més enfocada a projectes creatius amateurs i a artistes 

en comptes de a projectes d'empresa.

Pel que fa a les escoles i universitats d'arts, els currículums inclouen feixugues càrregues de temari 

ideològic marxista (una ironia en la realitat capitalista on viu la Xina) i presenten fortes mancances 

pel que fa a eines d'estimulació de la creativitat més enllà de l'estudi de les tècniques artístiques. Pel  

que fa als equipaments i institucions no hi ha grans mancances: Xangai compta amb conservatori de 

música, acadèmia de dansa, d'art dramàtic, de cinema, de televisió, etc.

En l'àmbit de la societat civil, la por a l'autoritat governamental continua fortament arrelada a la 

consciència  xinesa.  A través de la  xarxa es creen petits  grups que comparteixen idees sobre la 

creativitat o l'art, però es comuniquen amb molta precaució i eviten l'acció. La repressió d'aquest 

règim totalitari d'una banda i la pressió d'una societat salvatgement capitalista no ajuden gens al 

desenvolupament  d'un “sector  bohemi” que explori  la  consciència  humana a través  de diverses 

formes culturals i especialment de l'art. 

En aquest context,  Huangpu Bo apareix amb la especificitat  de crear vincles entre els  diversos 

sectors  artístics  i  diverses  nacionalitats,  i  per  fomentar  produccions  interdisciplinàries  i 

transculturals  fruit  d'aquest  contacte.  D'altra  banda,  crea  un  espai  obert  a  tothom  per  al 

desenvolupament d'un  “sector bohemi” que comparteixi una visió transcendental de la cultura.

16 Shanghai Municipal Development and Reform Comission. Shanghai Unesco City of Design: 
http://www.icreativecity.org/news_detail.asp?NewsId=726&BigClassName=Creative ecology
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1.4. Origen i antecedents

El projecte sorgeix d'una comunitat d'artistes amateurs i professionals, procedents principalment 

dels cercles socials de la música underground i la capoeira, formada dins del conjunt internacional 

d'estrangers/immigrants  a  Xangai.  En  veure  el  potencial  creatiu  del  grup  multicultural  i 

interdisciplinari sorgit fruit del context urbà i de globalització en la ciutat de Xangai es decideix 

emprendre un projecte artístic cooperatiu a principis d'estiu del 2010: l'òpera rock del col·lectiu 

Illumin8tors. 

Aquest col·lectiu va adquirint visibilitat dins dels cercles artístics i intel·lectuals arrel del seu primer 

projecte i va ampliant les seves connexions cap als cercle literari, el cercle periodístic especialitzat, i 

cap  als  organitzadors  i  programadors  de  diversos  equipaments  culturals  independents.  Pel  fet 

d'experimentar aquesta expansió, més espontània que premeditada, comença aflorar el descobriment 

que  la  substància  de  cohesió  entre  tots  aquests  actors  és  un  conjunt  de  valors  i  d'aspiracions 

profundes  compartides  (afany  de  superació,  busca  de  significat,  etc.),  que  malgrat  no  estar 

explícitament teorificades en una política concreta, tenen prou força per a crear forts vincles de 

col·laboració entre els actors per damunt d'interessos econòmics i pragmàtics. 

El projecte Huangpu Bo pretén dotar aquesta comunitat artística i intel·lectual preexistent d'una 

estructura bàsica per a continuar creixent i augmentar les sinergies entre els seus components; una 

estructura flexible i inclusiva oberta a totes les persones que reconeguin en sí mateixes necessitats 

creatives,  a  tots  nivells  i  a  través  de  tots  els  llenguatges,  i  la  voluntat  de  fer-ho  de  manera 

cooperativa.

Durant l'experiència de direcció i producció de l'òpera rock Solar/Lunar – The Legend, la gestió de 

la companyia i la producció del disc es va fer manifesta una evident necessitat d'estendre l'acció co-

creativa cap a la població local, la qual degut a la situació política del país i al sistema educatiu pel 

que han passat troben dificultats per a expressar-se a través de l'art. També es detectà un cert recel  

per part de la població local envers els projectes d'iniciativa estrangera, en una reacció típicament 

etnocentrista, cosa que fa palesa la necessitat de donar al projecte Huangpu Bo una “cara” xinesa i 

de dirigir-lo en primer lloc a la població local, i en segon terme a residents internacionals per tal 
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d'aconseguir més popularitat entre els xinesos.

L'experiència prèvia en la producció d'un espectacle que no s'havia concebut des de la premissa 

comercial sinó des del seu valor creatiu, també ha deixat clara la gran dificultat per la subsistència 

econòmica. Pel fet que Huangpu Bo comptarà amb unes despeses molt més grans que el projecte 

anterior,  és  veu  absolutament  necessari  en  aquest  nou  projecte  partir  de  la  premissa  que  es 

necessitarà  el  suport  econòmic  de  diverses  empreses  i  entitats  culturals,  en  estatus  de  clients, 

patrocinadors, mecenes o coproductors, per a finançar l'incubadora.
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Iŀlustració 6: Actuació de Illumin8tors a Mao Livehouse,  
Shanghai. 6 d'Abril del 2012

Iŀlustració 7: Portada del disc 
Solar/Lunar dels Illumin8tors.
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1.5. Punt de partida de l'organització gestora

Amb vistes a començar a desenvolupar el disseny del contingut, les estratègies i el model de gestió 

del projecte Huangpu Bo, cal fer un anàlisi preliminar de la llavor del que s'ha de convertir en 

l'organització gestora que el tiri endavant. Sabem d'entrada que busquem un model d'organització 

transversal amb una jerarquia mínima; també sabem que ens inspirem en les plataformes culturals 

de les NTIC pel que fa a una nova relació amb els usuaris/consumidors, els quals han d'esdevenir 

els creadors dels continguts, i per tant els qui determinin quines són les prioritats de l'organització 

en el marc de les seves finalitats fonamentals. Partint d'aquestes premisses i de la realitat present, el  

mètode DAFO ens és útil per a poder detectar-ne els punts forts i els punts febles, i en definitiva  

quins han de ser els primers passos per a estructurar la forma de gestió per al projecte.

Vegem la taula d'anàlisi DAFO del punt de partida de l'organització de Huangpu Bo a la pàgina 21.
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Iŀlustració 8: Street art de JR de la sèrie "Wrinkles of the City", publicat a la pàgina  
web de Neocha Edge.
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Taula d'anàlisi DAFO de l'organització gestora: 

Punts Forts Punts Febles
Fortalesa Motiu Ús Debilitat Motiu Necessitats

 Finalitat 
innovadora

Context on la 
innovació està 

altament valorada

Esgrimir el factor 
de innovació per a 

convèncer del 
projecte a sectors 

reticents

Models 
organitzatius poc 

establerts

Estructura 
innovadora per a 

una finalitat 
innovadora

Cal investigar 
models 

organitzatius 
alternatius i estar 

oberts a 
l'experimentació

Alta motivació

Ideals compartits 
de l'equip que 

creen les finalitats 
del projecte

Alta dinamització 
del projecte

Manca de 
recursos 

econòmics

Falta de suport 
institucional i 

comercial

Buscar solucions 
alternatives a la 

manca de recursos 
econòmics.Equip de treball 

jove i dinàmic

Constituït per 
gravitació 

d'afinitats en la 
comunitat 

internacional

Relacions 
establertes dins de 

la  comunitat 
internacional 

Equip compost 
per diverses 
agrupacions 
culturals i 
artístiques

Reclutar 
participants i 
promocionar 

activitats

Desconfiança de 
la comunitat 

xinesa

Censura 
governamental i 

orgull 
etnocentrista 

Duplicar esforços 
per a superar les 

barreres culturals i 
ètniques

Suma 
d'experiències de 

les diverses 
organitzacions 

implicades

Diversitat 
d'opcions de 

gestió davant de 
diverses 

necessitats

Desconeixement 
per treballar amb 

unitats 
governamentals

Hàbit de treball 
dins de l'escena 

independent 
underground

Buscar 
assessorament o 

aliances dins 
d'unitats 

governamentals

Flexibilitat 
organitzativa

Model 
d'organització 

transversal

Constant evolució 
i dificultat 

d'estancament

Inestabilitat 
organitzativa

Model 
d'organització

transversal

Acceptació d'una 
contínua evolució

Bona imatge dins 
de la comunitat 

artística

Projectes d'èxit en 
el sí de les 
diverses 

comunitats 
constituents

Possibilitats 
d'expansió Fama poc estesa

Limitació dins del 
panorama 

independent al 
voltant de la 
comunitat 

internacional

Estendre ponts 
cap al panorama 

independent 
purament local i 
captar l'atenció 
del panorama 

Independència 
política i 
comercial

Motivacions 
transcendentals

Conseqüència 
amb la defensa de 

valors no 
materialistes del 

projecte

Limitacions pel 
que fa a les 

formes jurídiques 
no empresarials a 

la Xina

No es reconeixen 
associacions fora 

del partit 
comunista ni 

organitzacions 
sense ànim de 

lucre

Adoptar forma 
empresarial amb 

sistema de 
sponsors i 

recaptació de 
beneficis a través 

del servei 
d'agència per a 

artistes.

☺  ∞
Manca de 

coneixements 
legals

Manca de personal 
especialitzat dins 
de la comunitat

Buscar 
assessorament 

especialitzat dins 
o fora de la 
comunitat
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1.6. Diagnòstic

La creativitat es troba en una situació contradictòria en el territori en qüestió. D'una banda està en 

un  estat  d'ebullició  en el  context  hiperurbà  globalitzat  amb un gran  potencial  de  traduir  l'estat 

mental  de  la  població  en  iniciatives  i  accions  concretes  que  millorin  el  benestar  psicològic  i 

espiritual de les persones. D'altra banda, en el context de repressió política i de dominança dels 

valors materialistes, la creativitat es troba estancada i canalitzada cap a finalitats comercials que 

anul·len el valor de la creativitat  per se. Tots dos elements d'aquesta situació contradictòria són 

motius per a tirar endavant aquest projecte en vista d'una banda del potencial creatiu i, de l'altra, del 

maltractament d'aquest potencial. 

Huangpu Bo es defineix com a projecte innovador, amb un gran potencial de creixement, i un equip 

dinàmic i motivat. La seva proposta de gestió permet una constant evolució del projecte al ritme 

accelerat dels canvis en la societat i  la cultura contemporànies. La seva filosofia i estructura el 

mantenen independent de forces polítiques i comercials, i fidel a les finalitats d'evolució humana. 

L'elaboració  del  projecte  s'enfronta  al  repte  de  desenvolupar  una  forma  nova  i  eficient 

d'organització que requereix investigació i experimentació, i a una intrínseca manca de recursos 

materials només superable amb l'abundància de recursos humans. Entre les mancances de l'equip 

destaca la necessitat d'expandir-se cap a la població local i d'integrar-se dins d'un sistema polític i 

legal molt rígid; res que no es pugui superar amb grans dosis de tolerància a nivell  humà i de  

flexibilitat en l'organització i la gestió.

Vegem la taula d'anàlisi DAFO de diagnòstic general del projecte a la pàgina 23.
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Taula d'anàlisi DAFO de diagnòstic general: 

Punts Forts Punts Febles
Fortalesa Motiu Ús Debilitat Motiu Necessitats

 Creativitat en 
ebullició a la 

ciutat de Xangai

Prosperitat 
econòmica i 

obertura de la 
Xina al món

Tendència a 
l'enfortiment del 

valor de la 
creativitat. 

Acceptació social.

Censura i 
repressió política Govern totalitari

Discreció en la 
mostra 

d'intencions pel 
que fa al 

pensament lliure

Independència de 
forces polítiques i 

comercials

Associació amb 
patrocinadors que 
comparteixen les 

finalitats

Gran llibertat de 
programació

Predominança de 
valors materials 

en la societat 
Xangainesa

Reforma 
econòmica, 

desencís amb el 
comunisme

Duplicar esforços 
per a il·luminar 
valors materials 

en la societat

Forma 
d'organització 

innovadora

Conseqüència 
amb el principi de 

col·laboració

Creació de 
sinergies, 

dinamisme i 
abundància 

d'idees.

Forma 
d'organització poc 

establerta

Estructura 
col·laborativa no 

jeràrquica

Experimentació i 
èmfasis en 
l'avaluació 
contínua

Alta motivació Finalitat legítima i 
positiva

Abundància de 
recursos humans 

(voluntaris)

Sistema polític i 
legal rígid

Govern totalitari i 
controlador

Augmentar la 
flexibilitat pròpia 
per a adaptar-nos 

a la situació
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II. Definició del Projecte

 

2.1. Perfils de destinataris

La incubadora de creació està vinculat  a diversos col·lectius amb diferents rols  envers l'entitat. 

D'entrada podem distingir  entre  els  usuaris  de portes endins i  els  usuaris  de portes enfora.  Els 

primers són els que donen vida a l'espai i en determinen les activitats i els projectes; els segons són 

el  vincle de la incubadora amb la ciutat  i el  món, les vies per a difondre els projectes creatius 

vinculats a la incubadora:

De portes endins: 

A) CLIENTS del cafè/USUARIS de cursos: Joves xinesos creativament i culturalment     

inquiets (artistes potencials, futurs usuaris/productors)

B) USUARIS/PRODUCTORS: Artistes xinesos emergents

C) USUARIS/PRODUCTORS: Comunitat internacional creativa

De portes enfora:

D) MERCAT: Empreses interessades en serveis creatius

E) PÚBLIC/CLIENTS del cafè: Comunitat local del barri: veïns i curiosos

F) MECENES i PATROCINADORS

A continuació  analitzem amb més  detall  els  diversos  perfils  de destinataris  i  les  relacions  que 

s'estableixen entre ells, tot formant un engranatge clau per al bon funcionament de la incubadora:
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2.1.1. Grup A

Es tracta dels principals destinataris del projecte, directament relacionats amb l'objectiu de fomentar 

la pràctica artística lliure entre els joves xinesos per tal de re-equilibrar el sistema de valors en la 

societat cap als valors immaterials . El grup A està compost per joves que gaudeixen de l'art i que 

voldrien poder expressar-se artísticament però que encara no han trobat la via, potser ni tan sols 

se'ls ha ocorregut que tenen aquesta possibilitat a la vida. 

Els usuaris del grup A, poden començar a freqüentar la incubadora com a públic o clients del cafè, 

també com a usuaris de tallers artístics, però es tracta que acabin passant al grup B: produint ells  

mateixos projectes que es puguin exposar/interpretar dins de la incubadora, i més endavant potser 

fora de la incubadora. 

Pel fet de ser els principals destinataris i el sector d'usuaris més desconegut per l'organització, s'ha 

fet  una  petita  enquesta  per  a  conèixer  els  seus  hàbits  i  interessos  culturals17 els  quals  han  de 

determinar en gran mesura la programació de l'incubadora:

S'ha pres una mostra representativa de 23 joves xinesos entre 23 i 32 anys (mitjana d'edat 27 

anys) entre els quals hi havia 14 dones i 9 homes. La mostra és majoritàriament de l'ètnia Han 

(77%) (com també ho és la població de Xangai) i té estudis superiors. 

Segons l'enquesta, entre les aficions dels joves destaquen principalment la música i els esports, 

seguits per la dansa i el cinema. Altres aficions que s'esmenten en les respostes són el karaoke, 

la pintura, la lectura, viatjar, internet i la cal·ligrafia. El temps dedicat al lleure es concentra 

sobretot al cap de setmana i els vespres, els joves hi dediquen una mitjana de 8 hores a la 

setmana. 

Entre  les  activitats  artístiques  i  culturals  a  que  més  s'assisteix  hi  trobem el  cinema,  els 

concerts, les exposicions, i el karaoke; són més minoritàries les activitats com la dansa, el  

teatre, el majong o les cases de te. La música és la forma d'art que sembla arribar més als 

17 El qüestionari en xinès es troba annexat a aquest document (Annex 1).
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joves,  seguida per  la  dansa  i  la  pintura.  Els  entrevistats  també  mostren  molt  d'interès  en  

aprendre música, el  piano sembla ser un instrument particularment atractiu; la pintura i  la  

dansa  també  desperten  interès.  Algunes  d'altres  arts  concretes  que  voldrien  aprendre  els 

entrevistats són: grafiti, gravat, samba, teatre, cinema, bateria, instruments tradicionals xinesos 

i DJing. Només una de les 23 persones entrevistades ha declarat no tenir interès en aprendre 

cap disciplina artística.  Si fa o no fa, la meitat de la mostra practica activament alguna forma 

d'art o activitat cultural.

Els restaurants semblen ser el lloc de socialització per excel·lència dels joves xinesos (95%). 

Amb menys freqüència, es troben amb els amics a casa, a la feina, en centres comercials, a 

bars i cafeteries, al cinema o a l'escola. Actualment Internet és la principal font d'informació a 

l'hora d'assabentar-se d'activitats culturals (75%), ja sigui a través de pàgines especialitzades,  

de Weibo (xarxa social xinesa) o de correu electrònic; el boca-orella continua tenint un pes 

considerable (45%); en canvi les publicacions en paper, la TV, la missatgeria mòbil i la ràdio 

són mitjans més minoritaris. En general, els entrevistats assisteixen a les activitats culturals en 

grup, tot i que anar-hi amb un sol amic, tot sol o amb la parella també és freqüent.

26

Iŀlustració 10: Retrat de Luo Yang. Foto publicada per  
Neocha Edge.



Treball de final de màster Huangpu Bo 黄浦波 – Incubadora de Creació
Estel Vilar Bofill UOC Màster en Gestió Cultural

2.1.2. Grups B i C

Els grups B i C són el  cor de les activitats de la incubadora i els principals usuaris de l'espai. 

Idealment,  els  components  del  grup  A acabaran  convertint-se  en  artistes  actius  i  productors 

components del grup B. L'organització de la incubadora és conscient que el bon desenvolupament 

d'aquest  grup és un dels seus principals objectius, i és on caldrà dedicar més esforços durant els 

primers mesos de funcionament. Els grups B i C fan ús de la incubadora per a:

– Expandir la seva xarxa de contactes entre artistes de diverses disciplines i procedències.

– Compartir i intercanviar idees i conceptes amb què treballar; i ajudar-se mútuament en la 

recerca de significat a través de l'expressió artística.

– Desenvolupar  projectes  col·laboratius  entre  ells  i  mostrar-los  a  l'espai  de  galeria  o  a 

l'escenari.

2.1.3 Grups D, E i F

De portes cap enfora,  la incubadora podrà recomanar artistes a empreses que necessitin serveis 

creatius o a programadors culturals (Grup D) que busquin noves obres mitjançant la base de dades 

d'artistes usuaris/productors de la incubadora tot actuant com a agència. 

Finalment, la incubadora estarà obert com a cafeteria, bar i restaurant a tothom qui vulgui prendre 

alguna cosa mentre escolta música, veu una actuació o en companyia de les obres d'una exposició 

(grup  E).  Aquest  grup,  es  diferencia  del  grup  A pel  fet  que  no  té  la  voluntat  de  implicar-se 

activament en les accions del centre, es limita exclusivament a ser-ne espectador.

Aquests darrers grups de destinataris, emmarcats en l'espai “de portes enfora” tenen dues funcions 

principals:

1. Establir un lligam entre els artistes de la incubadora amb la realitat exterior

2. Ajudar al finançament de la incubadora:

- amb comissions pels encàrrecs d'obres a través de l'organització

- amb consumicions del servei de bar/restaurant del centre

- com a mecenes
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2.2. Objectius

Partint de la finalitat de re-equilibrar els valors de la societat tot enfortint valors immaterials com la 

creativitat, la cerca de significat, la cooperació i l'harmonia amb el medi, s'estableixen els següents 

objectius generals i específics per als primers dos anys de funcionament:

2.2.1. Taula d'objectius

Objectius generals Objectius específics
I

Crear una comunitat 
artística/intel·lectual al voltant de la 

incubadora de creació.

- Crear una comunitat estable (venen cada setmana) de 30 
artistes el primer any, i una comunitat de 100 el segon 
any.

II
Augmentar la pràctica artística i 
estimular la creativitat entre els 

joves xinesos.

- Aconseguir que almenys un 60% de la comunitat 
artística/intel·lectual siguin artistes locals.

- Impartir cursos estables i esporàdics en diverses 
disciplines artístiques 6 hores a la setmana.

- Aconseguir un total de 50 matrícules entre cursos 
estables i tallers esporàdics durant el primer any.

III
Proporcionar un espai de 

col·laboració entre artistes locals i 
internacionals.

- Durant el primer any de funcionament obtenir almenys 
una obra col·laborativa nascuda dins de la incubadora 
cada mes; duplicar el nombre el segon any.

- Almenys una de cada tres obres col·laboratives ha 
d'aglutinar artistes de procedències diverses.

IV
Difondre l'obra d'artistes emergents.

- Crear una base de dades d'almenys 50 
artistes/col·lectius artístics el primer any i de 150 el 
segon any.

- Crear una base de les empreses consumidores de serveis 
creatius i de les sales d'exposicions i actuacions.

- Durant el primer any establir almenys un total de 4 
contactes fructífers entre artistes i empreses/sales.

- Durant el segon any establir-ne almenys 10.

- Organitzar cada any almenys una actuació en algun 
espai públic del barri per a captar l'atenció dels veïns.
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2.2.2. Avaluació dels resultats pels primers 12 mesos

El personal de la incubadora mantindrà una relació propera amb els usuaris per tal de mantenir una 

base de dades d'usuaris actualitzada de les seves obres i habilitats creatives i/o dels cursos en què 

participen18.  En  la  base  de  dades  d'usuaris  s'inclourà  també  un  registre  de  la  freqüència  de  la 

participació  en les  activitats  i  cursos  de  la  incubadora  i  del  seu nivell  d'activitat  cooperativa  i 

d'actuacions/exposicions. 

Després del primer aniversari de la incubadora, a partir d'aquesta base de dades, es farà un recompte 

de la comunitat estable d'artistes, de la proporció d'artistes locals, del nombre de matrícules als 

cursos de la incubadora, i del nombre total de registres de la base de dades.  Es farà també balanç 

del  nombre  de  cursos  impartits  durant  els  primers  12  mesos  i  del  nombre  d'hores  de  cursos 

setmanals. Finalment, es farà servir la base de dades d'empreses i sales per a fer-ne un recompte i  

també el balanç de les connexions fructíferes entre aquestes i els artistes.

A banda de la informació recollida a través de l'elaboració de les bases de dades al llarg de l'any 

s'elaborarà també una enquesta de satisfacció per als diversos tipus d'usuaris de la incubadora. Amb 

l'enquesta es pretén avaluar la qualitat del servei i el grau de satisfacció dels usuaris, i per a detectar 

necessitats negligides.

En funció dels resultats del primer any, es redactaran les expectatives pel següent any tenint en 

compte que l'activitat i la producció ha d'anar millorant amb el rodatge.

18 Vegeu una mostra de fitxa per a la base de dades en l'annex 2.
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2.3. Definició del contingut

El contingut de Huangpu Bo és l'obra i el desenvolupament dels artistes emergents a Xangai. Donat 

que la finalitat del projecte és l'enfortiment dels valors immaterials en la societat, la incubadora 

promourà més les temàtiques relacionades amb aquests valors que s'adiguin amb la finalitat del 

projecte (evolució humana en el pla espiritual, la cooperació, la sintonia de la persona amb l'entorn 

natural i l'entorn urbà, l'essència de les relacions humanes, la consciència i la recerca d'identitat 

personal, etc.) .

Com ja hem explicat, el projecte està dissenyat per tal que els mateixos usuaris determinin bona part 

de la programació tot aportant iniciatives i obres pròpies, ja que un dels seus principals objectius és 

l'estimulació i la valoració de la creativitat. Per aquest motiu l'equip gestor de la incubadora estarà 

obert a les temàtiques i les disciplines artístiques que es desvetllin entre els seus usuaris/productors.

Essent  conseqüents  amb  la  finalitat  del  projecte,  es  valoraran  positivament  les  aportacions 

artístiques  fruit  d'una  col·laboració  creativa.  De  totes  maneres,  durant  els  primers  mesos  de 

funcionament, per tal d'engegar el projecte, caldrà que d'entrada sigui l'equip gestor qui esculli les 

primeres activitats; ho farà a partir d'un estudi de l'entorn i una aproximació a l'obra dels artistes 

emergents que estiguin disposats d'entrada a col·laborar amb l'organització. 

En definitiva, els continguts de l'incubadora seran un reflex constant de l'activitat en la comunitat 

artística que l'envolta.
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2.4. Línies estratègiques

2.4.1. Taula d'objectius i estratègies corresponents

Objectius generals Estratègies

I

Crear una comunitat 
artística/intel·lectual 

al voltant de la 
incubadora de 

creació.

De continguts

Tot desenvolupant un sistema de programació que permeti als 
usuaris/productors fer ús de les instal·lacions de la incubadora per a 
concebre, compartir, preparar, mostrar i difondre la seva obra. 

Tot oferint els “vespres d'idees” on els artistes interessats en 
participar en un projecte artístic col·laboratiu puguin intercanviar 
idees i ajuntar-se amb persones amb inquietuds afins.

D'espai i 
disseny

Tot creant un ambient acollidor i un tracte familiar que afavoreixi 
sentir-s'hi com a casa en un espai diàfan amb el mínim de portes i 
murs.

Tot oferint espais i equipaments dels quals els artistes disposin per a 
treballar (espai per a ballar o actuar, equipament de so, taller d'arts 
plàstiques, etc.)

De serveis Tot facilitant la connexió i comunicació entre els usuaris a través de 
taulells d'anuncis (físics i en format web)

De relacions
Tot establint contactes amb organitzacions artístiques i culturals en 
diverses disciplines artístiques a la Xina i a Xangai; i fent activitats 
conjuntes si s'escau.

De preus Tot oferint preus especials per a les consumicions als artistes 
col·laboradors.

II

Augmentar la 
pràctica artística i 

estimular la 
creativitat entre els 

joves xinesos.

De continguts Tot oferint cursos i tallers en diverses disciplines artístiques.

D'espai i 
disseny

Tot trencant les barreres entre l'artista que actua i el públic (artista 
potencial) pel fet de fer desaparèixer les barreres físiques: integrant 
l'escenari en l'espai comú i fent accessibles els camerinos. 

Terminològica
Tot tractant d'artistes als usuaris/productors i als assistents als 
cursos des de l'organització per tal d'incentivar la seva seguretat i 
confiança a l'hora d'expressar-se a través de l'art.

Lingüística i 
ètnica

Utilitzant el xinès com a llengua principal en totes les publicacions i 
cartells de la incubadora, i contractant a persones xineses per a 
l'atenció al públic.

III

 Proporcionar un 
espai de 

De continguts Tot programant regularment projectes artístics on hi hagi cooperació 
internacional.

De serveis Tot oferint serveis de traducció als artistes per a facilitar la 
comunicació entre xinesos i estrangers.
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col·laboració entre 
artistes locals i 
internacionals.

De relacions Tot establint contactes amb organitzacions semblants arreu del món, 
sigui individualment o a través de xarxes.

IV

Difondre l'obra 
d'artistes emergents.

De continguts Tot organitzant activitats al carrer on es busqui la participació 
espontània del públic.

De serveis Tot oferint serveis artístics i creatius a empreses interessades 
mitjançant la base de dades d'artistes.

De 
comunicació

Tot informant de les actuacions i exposicions a Huangpu Bo a través 
de correus electrònics, fulletons, pancartes, la pàgina web pròpia i a 
través d'altres mitjans de comunicació afins.

2.4.2. Justificació de les estratègies

Pel que fa als continguts,  les estratègies van lligades a l'aposta per la participació creativa i  la  

col·laboració entre usuaris/productors, dos aspectes claus de la declaració de finalitats del projecte. 

D'una banda, el sistema de programació basat en recollir les produccions interessants fruit de les 

sinergies creades en la incubadora, deixa bona part de la definició de continguts a mans dels usuaris, 

pels quals la possibilitat de poder mostrar la seva obra resulta una motivació més per a crear. 

Per tal  d'estimular la creativitat,  la incubadora també programarà cursos en diverses disciplines 

artístiques  que  donin  més  eines  d'expressió  als  seus  usuaris.  Aquests  cursos  tant  poden  ser 

concebuts  com  un  intercanvi  de  coneixements  entre  els  seus  usuaris,  com  cursos  més 

unidireccionals on es convida un professor d'especial interès. 

D'altra  banda,  per  tal  de  facilitar  el  sorgiment  de  projectes  artístics  cooperatius,  la  incubadora 

convoca sessions de pluja d'idees (“vespres oberts”) on els usuaris puguin detectar afinitats els uns 

amb  els  altres.  Finalment,  també  per  tal  de  fomentar  la  cooperació,  es  donarà  prioritat  a  la 

programació  de  projectes  col·laboratius  que  integrin  les  visions  de  cultures,  ètnies  o  religions 

diferents;  com  també  es  programaran  esporàdicament  activitats  dissenyades  per  a  captar  la 

participació del públic no vinculat a la incubadora, especialment la gent del barri. Per tal de facilitar 

la interacció entre artistes  xinesos i estrangers, la incubadora comparà amb un servei de traducció.

32



Treball de final de màster Huangpu Bo 黄浦波 – Incubadora de Creació
Estel Vilar Bofill UOC Màster en Gestió Cultural

Les  estratègies  relacionades  amb el  disseny i  l'equipament  de l'espai  físic  de  la  incubadora  de 

creació són clau perquè les activitats que acull es puguin dur a terme amb èxit. D'entrada, donat que 

la incubadora és un espai de trobada en l'exercici de la creativitat és imprescindible que compti amb 

una  sèrie  d'equipaments  bàsics  que  permetin  la  pràctica  de  diverses  disciplines  artístiques.  Els 

equipaments bàsics inclourien: equip de so, projector i pantalla, taller d'arts plàstiques, tocador, i 

espai diàfan per a dansa. 

D'altra banda, d'acord amb la finalitat del projecte d'enfortir els valors immaterials, especialment la 

creativitat, la busca de significat, la harmonia amb el medi natural i urbà i la cooperació, es tractarà 

d'un espai amb les següents característiques:

Característiques Significat i funcions
1 Sobri i auster Que posi èmfasi en valors immaterials.

2 Transformable i polivalent Que posi èmfasi en l'estímul de la creativitat.

3 Diàfan

Que  posi  èmfasi  en  el  valor  de  la  cooperació  mitjançant  la 

creació  d'un  sol  espai  compartit  per  diverses  funcions  i 

l'eliminació  de  barreres  físiques  que  convidi  a  la  lliure 

interacció.

4 Acollidor

Que  faciliti  la  interacció  interpersonal  i  l'alliberament  de  la 

creativitat  pel  fet  de  ser  un  espai  confortable  i  amb  una 

atmosfera relaxant on, la gent se senti “com a casa”.

5 Ecològic

Que  posi  èmfasi  en  l'harmonia  amb  el  medi  natural  i  urbà 

mitjançant l'ús de materials reciclats o re-utilitzats i d'energies 

renovables.

Les estratègies relacionades amb la comunicació i les relacions pretenen facilitar la connexió i la 

comunicació dels usuaris de la incubadora entre ells i amb l'exterior (el barri, la ciutat i el món) per 

tal  que  puguin  compartir  la  seva  obra  tant  en  la  seva  creació  com en  la  seva  exhibició.  Les 

estratègies  concretes  en  aquest  àmbit  inclouen  el  disseny  d'una  pàgina  web  i  d'un  servei  de 

newsletter, taulells d'anuncis (físics i online), la participació en xarxes d'entitats culturals diverses, 

la figura del responsable de premsa, la publicació de fulletons informatius, etc. 

La base de dades d'artistes i d'entitats culturals de la incubadora també és una altra estratègia clau 
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que permet desenvolupar el servei com a agència d'artistes i facilitar la comunicació entre creadors i 

entitats que es nodreixen de la seva creativitat. En definitiva, s'adiu amb l'objectiu de difondre l'obra 

d'artistes emergents. Les relacions amb diverses empreses i entitats culturals també fan possible la 

supervivència financera de l'incubadora, que no podria fer front a les despeses d'altra manera, com 

s'ha comprovat en projectes anteriors19.

En conseqüència amb la voluntat d'estimular la creativitat, cal destacar l'estratègia de preus amb 

descompte  per  als  artistes  actius  dins  de  la  incubadora  i  l'estratègia  terminològica  que  pretén 

motivar a “artistes inactius” tractant-los d'artistes i no d'estudiants o usuaris. 

Finalment,  tenint  en  compte  que  la  iniciativa  original  del  projecte  no  prové  de  la  població 

xangainesa local,  cal  destacar  una de les  estratègies més importants  destinada a  la  captació de 

l'interès dels joves xinesos: el fet que la imatge de la incubadora de cara al públic ha de ser el  

màxim de xinesa possible tot fent servir el xinès com a principal llengua de comunicació i tenint 

personal xinès de cara al públic, per tal que els joves xangainesos sentin que és un projecte seu i no 

un local més freqüentat per estrangers.

19 Veure l'apartat 1.4 “Origen i antecedents” de les bases contextuals.
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2.5. Activitats

Donada la gran varietat d'accions que pot acollir la incubadora i la seva forma poc convencional, 

ens sembla que el més adequat és fer una divisió de les activitats segons la seva funció principal:

2.5.1. Serveis estructurals

Bar-restaurant

L'activitat de fons de la incubadora és el servei de bar-restaurant, que li dóna la forma jurídica i 

ajuda a crear l'atmosfera desitjada de local obert al públic. Cal deixar ben clar però que les accions 

principals de Huangpu Bo, en relació a les seva finalitat de enfortiment dels valors immaterials en la 

societat,  són  per  descomptat  unes  altres.  El  bar  restaurant  oferirà  menjar  i  begudes  a  preus 

assequibles i  per a paladars xinesos moderns.  Comptarà amb unes 10 taules i  una barra oberta 

durant exposicions, espectacles i concerts.

Agència d'artistes

En segon lloc, el servei d'agència d'artistes anirà dirigit a entitats que necessitin serveis creatius o 

en busca de talent artístic. Aquest servei, d'una banda facilita la difusió i la venta de l'obra dels  

usuaris de la incubadora, i de l'altra suposa una font de finançament per a la incubadora. El servei  

serà possible gràcies a la base de dades de tots els artistes que han participat en la incubadora.

Servei de traducció

Finalment, com a servei secundari, la incubadora facilitarà la col·laboració entre artistes xinesos i 

estrangers amb un servei de traducció nodrit per voluntaris i professionals que facin d'enllaç en els 

projectes artístics internacionals quan sigui necessari.

2.5.2. Activitats de creació

Projectes Oberts

La  incubadora  engendrarà  projectes  creatius  a  través  de  la  creació  de  “llavors  de  projecte”  o 

“projectes oberts” que consistiran en la proposta per part de l'organització d'idees senzilles que es 

puguin desenvolupar en grup o parelles d'artistes. Aquesta activitat pretén facilitar la connexió entre 

artistes per a crear una idea en comú. L'ideal és que una vegada la comunitat artística al voltant de 
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la incubadora tingui ja un cert rodatge les idees sorgeixin soles. Els artistes també poden fer servir 

aquest sistema per a proposar “projectes oberts” propis que no puguin executar sols. L'espai de la 

incubadora es podrà fer servir per al treball en equip i els assajos, i una vegada el projecte estigui 

llest, es podrà difondre també a través de la incubadora.

Exemple de Projecte Obert: 

Títol: “Les criatures del riu”
Proposta: Huangpu Bo
Artistes: Artista plàstic, escriptor i actors
Tasques:  Artista  plàstic:  Disseny  i  creació  de  criatures  fantàstiques  que  viuen  al  riu 
Huangpu; Escriptor: guió amb les criatures com a personatges; Actors: interpretació del guió 
fent servir els ninots/dibuixos/atrezzo creat per l'artista plàstic. 

Vespres d'idees

En una línia semblant al sistema de projectes oberts es convocaran mensualment o quinzenalment 

(en funció del nombre de propostes) vespres d'idees on els artistes puguin presentar propostes de 

projectes més complexes, o temes de discussió relacionats amb la seva línia de recerca artística.

Open mic i jam sessions

La incubadora també acollirà una sessió setmanal de  open mic (micro obert) on músics, oradors, 

actors, etc. puguin compartir les seves creacions, i una sessió de jam session on els músics puguin 

tocar junts sense necessitat d'haver assajat junts prèviament.

2.5.3. Activitats educatives

Al cap de setmana es concentrarà la oferta de tallers i cursos per a adults en disciplines artístiques 

diverses en funció de la demanda i de les ocasions que es presentin pel que fa a la disponibilitat  

d'artistes que puguin impartir-los.

2.5.3. Activitats de difusió

L'espai diàfan de la incubadora es transformarà periòdicament per acollir  exposicions dels  seus 

usuaris i d'artistes convidats. Els concerts i les actuacions (fruit del treball dels usuaris o d'artistes 

convidats) tindran lloc als vespres. 

Finalment,  una  o  dues  vegades  l'any,  la  incubadora  traurà  la  seva  creativitat  al  carrer amb 

projectes artístics dissenyats expressament per estimular la participació del públic general del barri.
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2.6. Model de gestió

Donat  que  a  la  Xina  el  sector  públic  és  exclusiu  del  PCX,  i  el  tercer  sector  no  és  reconegut  

legalment, l'única forma jurídica possible per a la incubadora és l'empresa, malgrat que això suposi 

una contradicció amb els seus principi fonamental de desviar l'interès dels valors materials cap als 

valors  immaterials.  També  per  raons  legals  relacionades  amb  la  censura  sobre  els  productes 

culturals,  la  incubadora  prendrà  la  forma  legal  de  restaurant  i  agència  d'artistes  i,  de  cara  a 

l'administració  pública,  considerarà  secundaris  els  serveis  i  continguts  culturals  que  s'hi 

desenvolupin. 

La  gestió  de  l'organització  anirà  a  càrrec  de l'equip  del  projecte,  que  prendrà  les  decisions  en 

assemblea,  tot  estudiant i  consultant  sempre que sigui pertinent quines són les necessitats  i  les 

inquietuds  del  col·lectiu  d'artistes  usuaris/productors.  Es  procurarà  mantenir  la  màxima 

independència per a la creació artística;  només es faran concessions per a patrocinis concrets o 

encàrrecs específics. Es buscaran col·laboracions amb entitats culturals diverses de la ciutat, i es 

prendran decisions conjuntes per als projectes compartits.

L'espai específic on s'ubicarà la incubadora encara està per definir. Es busca una fundació privada o 

un patrocinador que pugui acollir el projecte en un edifici cèntric per tal de fer-lo econòmicament 

viable.
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III. Producció del Projecte

3.1. Fases de producció

3.1.1. Planificació pre-inaugural

Donat  que  el  projecte  d'incubadora  de  creativitat  Huangpu  Bo  s'ha  de  començar  a  construir 

pràcticament des de zero, una planificació de la producció exhaustiva que abarqui totes les activitats 

és prematura. Per això hem trobat oportú començar per fer servir un diagrama PERT per a planificar 

a  grans  trets  les  fases  de  producció  prèvies  a  la  setmana  inaugural  del  centre.  Després  de  la 

inauguració,  les  activitats  de  la  incubadora  requeriran  tasques  més  rutinàries  o  cícliques  que 

descriurem més endavant.

Vegem en la pàgina 38 el diagrama PERT de producció on es reflecteix la sincronicitat de certes 

tasques i la seva durada.
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En el diagrama següent, les fletxes negres indiquen les tasques a realitzar i els cercles blaus 

indiquen  diferents  estadis  de  producció.  Cadascuna  de  les  tasques  porta  una  lletra,  que  es 

correspon amb la seva descripció en la llegenda, i un nombre, que indica el nombre de setmanes 

aproximades que calen per a completar-la:

Diagrama PERT de producció

Llegenda

a) Cerca d'un local/institució acollidora

b) Expansió de la xarxa d'artistes i entitats culturals

c) Creació de l'equip de treball

d) Condicionament de l'espai i instal·lació d'equipaments

e) Disseny d'imatge

f) Disseny de menús del bar-restaurant

g) Programació de la setmana inaugural

h) Promoció i difusió de la setmana inaugural

i) Elaboració de materials promocionals i enquestes

j) Formació del personal de la cuina/bar

k) Obertura pre-inaugural del bar-restaurant

l) Programació trimestral de cursos i actuacions

m) Posta a punt de l'equipament

n) Setmana inaugural: activitat densa: serveis, actuacions i difusió
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El  diagrama  anterior  (pàgina  38)  fa  palesa  la  necessitat  de  coordinació  entre  cinc  funcions 

principals:  les  relacionades  amb la  infraestructura,  les  relacionades amb el  recull  de dades  i  la 

creació de xarxes, l'organització del l'equip tant en l'àmbit del bar-restaurant com en l'àmbit de les 

activitats per a la creativitat, les relacionades amb la producció al detall de les activitats concretes, i 

per últim, però no menys important, les tasques de comunicació. 

A continuació  descrivim  aquest  mateix  procés  que  hem  vist  reflectit  en  el  diagrama  PERT 

mitjançant  un  cronograma,  el  qual  plasma  més  bé  la  dimensió  temporal  de  cada  tasca  i  el 

repartiment de responsabilitats dins i fora de l'equip gestor. Pel fet d'incloure un període llarg de 

temps (42 setmanes, o uns 8 mesos i mig) les tasques no estan planificades al màxim detall: 

Cronograma pre-inaugural
Tasques Responsable Cronograma (setmanes)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

1. Cerca d'un local/institució acollidora Coordinació

2. Creació bases de dades/xarxa Coordinació

3. Creació de l'equip de treball Coordinació

4. Condicionament de l'espai i instal·lació 

d'equipaments

Empresa de 
reformes

5. Disseny d'imatge Comunicació

6. Disseny de menús del bar-restaurant Cuina

7. Programació de la setmana inaugural Coordinació

8. Promoció i difusió de la setmana inaugural Comunicació

9. Elaboració de materials promocionals i 

enquestes per a l'avaluació.

Comunicació

10. Formació del personal de la cuina/bar Cuina

11. Obertura pre-inaugural del bar-restaurant Cuina

12. Programació mensual Coordinació

13. Posta a punt de l'equipament Equip tècnic

14.Setmana inaugural: execució i coordinació 

d'activitats

Coordinació
Comunicació
Equip tècnic
Cuina

3.1.2. Planificació post-inaugural:

A partir de la setmana inaugural, la gestió de la incubadora se centrarà en 3 blocs principals: el 

servei de bar restaurant, la programació i la comunicació de les activitats creatives i el manteniment 
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de les instal·lacions. La programació de les activitats es farà de manera mensual (a mitjans de mes) 

per tal d'adaptar-se a les dinàmiques creatives dels usuaris de la incubadora, a les quals s'adaptaran 

les  tasques  de  comunicació  i  de  suport  tècnic.  Els  diversos  cursos  i  tallers  també  requeriran 

flexibilitat de gestió: tindran durades variables (des d'un dia, fins a diversos mesos) en funció de les 

possibilitats del professor i de l'interès dels participants, i es planificaran en funció de les seves 

característiques específiques. 

A continuació es descriu en un petit cronograma el cicle de programació aproximat que seguirà la 

incubadora de manera mensual:

Cronograma cíclic mensual20 (post-inaugural)
Tasques Responsable Cronograma (dies aproximats)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

Observació dels projectes creatius del mes precedent dins i 

fora de la incubadora, i repàs de les propostes dels usuaris.
Coordinació
Comunicació

Reunió per a l'elecció d'actuacions, activitats i tallers. Coordinació
Comunicació

Elaboració d'horaris per al mes següent (tallers, actuacions 

i altres activitats)
Coordinació

Reunió informativa i pluja d'idees per als equips de 

comunicació, cuina i tècnic.

Coordinació
Comunicació
Cuina
Equip tècnic

Elaboració i distribució de cartells, newsletters informatius 

i actualització de la pàgina web.
Comunicació

Elaboració de menús, begudes i ofertes especials Cuina

Execució de les activitats

Usuaris
Coordinació
Comunicació
Cuina
Equip tècnic

Llegenda: En color magenta apareixen les tasques vinculades al mes present, i en gris, les vinculades als mesos posterior o anterior.

Paral·lelament a les tasques que es descriuen en el cronograma anterior, l'equip de coordinació i 

comunicació oferiran els serveis d'agència d'artistes en funció de la demanda i de la oferta i dels 

seus temps respectius. De fet, l'activitat del servei d'agència no es desplegarà del tot fins que la  

incubadora tingui un any o dos de rodatge i l'equip de gestió disposi ja d'una bona base de dades 

d'artistes i de entitats consumidores de productes creatius.

20 En honor al cicle menstrual femení
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3.2. Comunicació

La comunicació de Huangpu Bo anirà estretament lligada a l'esforç de expansió d'una xarxa creativa 

d'artistes i entitats o empreses culturals per part de la coordinació del centre.  

Es dissenyarà una imatge que representi les finalitats i la ideologia del projecte. És a dir una imatge 

que posi èmfasi en els valors immaterials de la creativitat, cerca de significat, cooperació, harmonia 

amb el medi natural i urbà, entre d'altres. D'altra banda serà una imatge amb què els joves xinesos 

es  puguin  identificar  fàcilment;  desenfadada,  original,  amb un toc  infantil  que  sol  acompanyar 

"emoticons",  avatars  i  complements  de  moda  utilitzats  freqüentment  pels  joves.  Com  ja  s'ha 

especificat en el punt 2.4.2, aquesta imatge es reflectirà també en el disseny i l'ús de l'espai. 

Donat que la forma jurídica i la presentació pública de Huangpu bo és la de bar-restaurant la seva 

imatge haurà d'estar en sintonia també amb aquest element.

El logotip del restaurant podria estar compost per la il·lustració tipus manga de dos peixos 

capiculats de colors contraris. Aquest símbol inclouria els elements necessaris:

– L'estètica jove manga

– Relació  amb  el  nom de  la  incubadora  (Huangpu  Bo,  Ones  del 

Huangpu), i amb l'element de l'aigua que defineix el territori.

– Relació amb la cuina i amb el restaurant que dóna forma jurídica a 

la incubadora.

– Simbologia antiga xinesa, relació amb la cultura tradicional local: 

1. Els dobles peixos representen unió i abundància en la cultura 

xinesa.  L'abundància  i  la  unió  són  dues  circumstàncies 

psicològiques  essencials  per  tal  de  crear  un  bon  ambient  de 

cooperació; la percepció d'abundància és imprescindible per a la 

plena generositat,  i  la  unió un sentiment  necessari  per a vèncer 

l'egocentrisme.

2. D'altra banda el fet que siguin dos peixos capiculats de colors 

contraris  ens recorda al  símbol taoista  taiji  (símbol  del  yin  i  el 

yang),  que  representa  l'equilibri  entre  forces  oposades,  i  en  el 

projecte  que  ens  incumbeix,  l'equilibri  desitjat  entre  els  valors 

materials  i  els  immaterials,  el  qual  és  la  finalitat  última  del 

projecte.
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La  comunicació  variarà  en  funció  de  si  va  dirigida  als  usuaris  o  col·laboradors  interns  de 

d'incubadora (artistes i públic), o si va dirigida als col·laboradors i usuaris externs (institucions 

culturals,  associacions  d'artistes,  etc.).  Envers  aquests  segons  es  procurarà  donar  una  cara  més 

formal, adequada als estàndards oficials i empresarials, a la imatge desenfadada, artesanal i oberta 

de la incubadora de portes endintre.  Aquesta imatge més formal es reflectirà en els  emails, els 

comunicats de premsa, la pàgina web i els newsletters; mentre que la imatge més desenfadada es 

promourà en cartells i fulletons informatius, decoració i ús de l'espai, tracte directe amb els artistes, 

etc. 

Per tal d'aprofitar els recursos econòmics de la incubadora, es posarà èmfasi en maneres gratuïtes de 

comunicació i difusió: les xarxes socials (Weibo (Twitter xinès), Douban i Kaixinwang (Facebooks 

xinesos), i Baidu Baike (Wikipedia xinesa), video-blocs, plataformes locals de difusió d'activitats 

culturals (Crane's Home) i la pràctica del boca-orella sobretot pel que fa als usuaris-productors. 

Pel que fa a les empreses i centres culturals potencials consumidors de projectes artístics s'establirà 

una relació de contacte directe a través de emails informatius, newsletters i visites. D'altra banda 

també es crearà una pàgina web específica pel servei d'agència d'artistes i se li donarà un perfil en 

certes xarxes socials més formals, com Linkedin, Baidu Zhidao i fòrums en línia. 

Es seguirà una estratègia similar pel que fa a la comunicació amb patrocinadors i mecenes, tot 

establint també una relació de contacte directe a través d'emails informatius, newsletters i visites. 

Patrocinadors i mecenes també es faran partícips del procés d'avaluació i rebran una còpia adaptada 

de la memòria d'activitats anual.
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3.3. Equip intern per al funcionament de Huangpu Bo

3.3.1 Composició de l'equip intern

Es proposa que l'equip de gestió per a la incubadora de creació estigui compost per 5 persones, les 

quals prendran les decisions de manera conjunta:

– 2 responsables de coordinació (almenys un serà xinès)

– Cap de cuina/gestor del bar-restaurant

– Responsable de comunicació i disseny

– Tècnic d'equipaments i manteniment

Idealment, l'equip de gestió comptarà amb el suport de l'equip de 7 treballadors del bar-restaurant:

– 2 cambrers

– 2 cuiners

– 2 de personal de neteja

– 1 assistent tècnic

3.3.2 Distribució de tasques

Els dos responsables de coordinació s'encarregaran de manera compartida de les següents tasques:

– Cerca d'una institució acollidora i cerca de patrocinadors

– Creació de les bases de dades d'artistes i d'empreses i institucions culturals

– Creació de l'equip de treball

– Programació de la setmana inaugural

– Programació mensual

– Coordinació d'activitats durant la setmana inaugural

– Observació dels processos creatius actius dins i fora de la incubadora

– Organització i participació en les reunions de programació

– Elaboració d'horaris mensuals

– Organització de les reunions informatives i participació en les pluges d'idees

– Participació en l'execució de les activitats.
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El responsable de comunicació i disseny s'encarregarà de les següents tasques:

– Disseny de la imatge de la incubadora

– Creació de la pàgina web o el bloc de Huangpu Bo

– Promoció i difusió de la setmana inaugural

– Elaboració de materials promocionals i enquestes per a l'avaluació

– Seguiment de l'execució de les activitats de comunicació durant la setmana inaugural

– Observació dels processos creatius actius dins i fora de la incubadora

– Participació en les reunions de programació

– Elaboració i distribució de cartells, newsletters informatius i actualització de la pàgina web

– Participació en les reunions informatives i les pluges d'idees

– Seguiment de l'execució de les activitats de comunicació.

El  cap  de  cuina o  gestor  del  bar-restaurant s'encarregarà  de  les  tasques  següents,  sempre 

convidant als treballadors del restaurant pel que fa a l'aportació d'idees des de l'elaboració dels 

menús fins a les formes d'organització interna:

– Disseny de menús

– Formació del personal de la cuina i del bar

– Obertura pre-inaugural del bar-restaurant

– Coordinació amb les activitats de la setmana inaugural

– Participació en les reunions informatives i les pluges d'idees

– Elaboració de menús, begudes i ofertes especials

– Gestió general de les funcions de bar-restaurant

Finalment, el tècnic d'equipaments i manteniment amb l'ajuda del seu assistent s'encarregarà de:

– La posta a punt de l'equipament

– La supervisió del seu bon funcionament durant la setmana inaugural

– Funcions de tècnic de so i/o VJ quan l'activitat ho requereixi

– Participació en les reunions informatives i pluges d'idees

– Supervisió general de l'estat de l'equipament i dels seu manteniment
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L'equip intern de Huangpu Bo estarà contractat pel patrocinador que cedeix l'espai, com a equip de 

gestió del bar-restaurant Huangpu Bo, entitat que dóna forma jurídica a la incubadora de creació. El 

patrocinador que cedeix l'espai tindrà també dret a participar de la presa de decisions quan aquestes 

estiguin relacionades amb el manteniment de l'espai o usos d'aquest prèviament no contemplats en 

el projecte acordat.

Els  responsables  de  coordinació  juntament  amb  el  patrocinador  principal  seran  els  últims 

responsables de la presa de decisions sempre que s'hagi consultat amb la totalitat de l'equip en les 

reunions de programació i avaluació contínua. L'avaluació també es farà de manera conjunta, en un 

format similar al assembleari. Es defugiran estructures jeràrquiques i s'emfatitzarà el valor creatiu 

de  tots  els  membres  de  l'equip  i  de  la  importància  de  les  seves  opinions  i  percepcions.  Els 

responsables de coordinació hauran de tenir  la capacitat  de captar les opinions i  els desitjos de 

l'equip més que imposar els seus punts de vista propis.

Cal  no oblidar  l'important  paper  dels  usuaris  de la  incubadora com a espectadors,  productors  i 

promotors de les activitats que s'hi duen a terme. Malgrat no formar part de l'equip intern de manera 

directa, és la responsabilitat de l'equip gestor estructurar la programació a partir de les activitats que 

sorgeixin dels usuaris, i fer-ne difusió. De la mateixa manera, els usuaris de la incubadora formaran 

un cos  important  de voluntaris  potencials  per  assistir  en la  producció  de les  activitats  que s'hi 

desenvolupen.
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3.4. Infraestructures i equipaments

Com a bar-restaurant Huangpu Bo haurà de comptar amb els equipaments propis d'aquest tipus 

d'establiment,  com  també  amb  d'altres  equipaments  que  permetin  desenvolupar  les  activitats 

culturals amb un mínim de suport tècnic. 

En  primer  lloc,  és  necessari  tenir  un  gran  espai  diàfan,  com el  d'una  antiga  nau  industrial  o 

magatzem que tingui entre 500 i 1000 metres quadrats. A excepció de la cuina i dels lavabos, es 

procurarà crear un espai amb el mínim de barreres i fàcilment transformable, com ja vam explicar 

en la justificació d'estratègies (apartat 2.4.2.). 

Els equipaments bàsics de Huangpu Bo consistiran en:

Bàsiques:

Aigua corrent

Gas

Electricitat

Sanejament

Cuina:

Fogons

Extractor

Forn

Renta-plats

Nevera 

Congelador

Bar:

Barra

Barra lateral (recepció)

Tamborets

Neveres

Cafetera

Restaurant:

9 Taules

30 Cadires

Activitats creatives:

Equip de so PA

3 Micròfons

2 Amplificadors guitarra

1 Amplificador baix

Bateria

Taula de treball arts plàstiques

Mirall 2x4 metres dansa

Projector

Pantalla

2 Ordinadors

Tocador + mirall
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3.5. Aspectes jurídics

Donades les  circumstàncies  polítiques  locals,  preferim passar  oficialment  desapercebuts  com a 

plataforma d'accions culturals i artístiques per tal de assegurar-nos la independència ideològica, si 

més no envers el govern. A més, com ja s'ha exposat en els apartats 1.5 i 2.6 sobre la organització 

gestora i el model de gestió, donat que d'acord amb la legislació vigent xinesa no es reconeix cap 

forma jurídica privada que no sigui l'empresa, ens veiem obligats a declarar-nos com a tal, fent 

servir la forma de bar-restaurant, un tipus d'empresa que fàcilment podrà acollir activitats culturals. 

Per tant, d'entrada Huangpu Bo s'haurà d'acollir a la legislació local vigent que regula establiments 

d'aquest tipus pel que fa a la regulació jurídica laboral i la responsabilitat civil i penal.21 

Malgrat  tot,  la  sostenibilitat  financera  de  Huangpu  Bo  estarà  a  les  mans  dels  patrocinadors  i 

mecenes que puguin fer front a les despeses de personal, i de reforma i lloguer de les instal·lacions. 

Caldrà  doncs  assegurar-nos  que  els  patrocinadors  i  mecenes  del  projecte  tenen  una  ideologia 

propera a la que s'exposa en les finalitats de la incubadora de creativitat per tal d'assegurar una 

independència real en pro del cultiu de la creativitat i la llibertat de pensament. 

Idealment, es buscarà un patrocinador que pugui contractar a l'equip de gestió i els treballadors de 

Huangpu Bo com a empresa a càrrec del servei de bar i restaurant dins del local del patrocinador. 

Així doncs, el principal patrocinador podria tractar-se d'una gran galeria d'art independent, o una 

cadena  d'hotels,  per  posar  un  parell  d'exemples.  Altres  patrocinadors  secundaris,  mecenes  i 

micromecenes també podran contribuir a la realització de les activitats amb diners o en espècies 

però mai amb el dret de censurar-ne els continguts o re-orientar-los ideològicament.

Un cop la incubadora tingui un cert rodatge i pugui començar a facturar quantitats notables com a 

agència d'artistes, es podrà constituir una segona empresa que desenvolupi específicament aquesta 

activitat.  Aquesta  situació  es  podrà  donar  almenys  un  any o  dos  després  de  la  inauguració  de 

Huangpu Bo com a restaurant.

21 Shanghai Administration for Industry and Commerce Website: 
http://www.sgs.gov.cn/shaic/index/business_index.html?section=3 

 办理餐饮公司证照的程序 (Procediment per a registrar una empresa de restauració): 
http://blog.sina.com.cn/s/blog_440298db0100clg4.html
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3.6. Pressupost inicial

Pel fet que el nostre projecte es troba encara en un estadi incipient i no s'han buscat encara els 

patrocinadors ni mecenes necessaris per a dur-ne a terme la seva producció ni el local que podria 

acollir-lo, no podem oferir més que un pressupost amb dades aproximades. 

Partint de la suposició que el patrocinador principal cedeix l'espai, d'un valor de 80.000 euros de 

lloguer anual, a través de la contractació de l'equip de Huangpu Bo com a empresa de gestió del  

restaurant,  i  que la resta de patrocinadors i  mecenes poden cobrir  el  dèficit  que causarien unes 

despeses superiors als beneficis en el primer any, hem elaborat el següent  pressupost inicial  on 

s'equilibren ingressos i despeses: 

Ingressos

Aportació del Patrocinador Principal      80.000 €

Altres patrocinadors i mecenes (o bé crèdit bancari)      43.850 €

Beneficis del bar-restaurant    300.000 €

Beneficis de l'agència d'artistes (no es consideraran fins al segon any)   0 €

Ingressos Totals     423.850 €

Despeses

- Personal     160.000 €
Equip de gestió Huangpu Bo (tres persones a jornada completa 

i dues persones a mitja jornada), 7 treballadors.

- Lloguer de l'espai (cedit pel patrocinador)        80.000 €

- Material administratiu             50 €

- Material activitats creatives          1.000 €

- Comunicació 800 €

- Llicències de bar-restaurant          2.000 €

- Equipament i remodelacions                   80.000 €

- Productes restaurant i bar      100.000 €

Despeses Totals      423.850 €
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Una vegada s'ha fet front a les despeses inicials de remodelacions i adquisició de llicències a través 

d'una agència especialitzada, el pressupost del segon any presenta un lleuger superàvit, que podria 

suplir l'aportació de “altres patrocinadors i mecenes” el primer any en cas que no es trobin, per un 

crèdit bancari que es podria retornar el segon any.

Pressupost del segon any:

Ingressos

Aportació del Patrocinador Principal      80.000 €

Altres patrocinadors i mecenes               0 €

Beneficis del bar-restaurant    350.000 €

Beneficis de l'agència d'artistes               1500 €

Ingressos Totals     431.500 €

Despeses

- Personal       160.000 €
Equip de gestió Huangpu Bo (tres persones a jornada completa 

i dues persones a mitja jornada), 7 treballadors.

- Lloguer de l'espai (cedit pel patrocinador)        80.000 €

- Material administratiu             50 €

- Material activitats creatives          1.500 €

- Comunicació          1.500 €

- Productes restaurant i bar      120.000 €

Despeses Totals      363.050 €

Superàvit: 68.450 €
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4. Mecanismes d'avaluació

L'Avaluació del projecte Huangpu Bo es farà ,  d'una banda,  de manera contínua mitjançant les 

trobades  mensuals  de  programació  de  l'equip  de  gestió  de  la  incubadora  per  tal  d'ajustar-se 

contínuament a les propostes i necessitats dels usuaris creatius i  a la motivació de l'equip, i de 

l'altra, de manera anual per a re-orientar objectius a llarg termini. 

El seguiment mensual o monitorització es farà en les reunions mensuals d'elecció d'activitats (veure 

dia 9 en el cronograma cíclic mensual del punt 3.1.2) i la reunió informativa i pluja d'idees (dia 15 

del mateix cronograma). Es faran servir les fitxes dels usuaris per a fer un control dels objectius pel 

que fa a la participació i de les percepcions dels diversos integrants de l'equip pel que fa al procés 

de producció. 

Es vincularà la gestió del servei de bar-restaurant a les activitats creatives de la incubadora fent-los 

partícips  en  les  reunions  d'equip mensuals  i  en els  correus  informatius  interns  per  tal  de crear 

cohesió entre les activitats creatives i els menús, les begudes que es serveixin o les ofertes especials. 

Ex: Un vespre de projeccions de vídeo pot haver-hi una oferta especial de crispetes; o se servirà te 

verd per acompanyar un recital de poesia que imita l'estil del xinès clàssic.

D'altra banda, es farà una avaluació més sistemàtica dels objectius de manera anual tal com es 

descriu  en  l'apartat  2.2.2  sobre  l'avaluació  dels  resultats  pels  primers  12  mesos.  Com ja  hem 

explicat, aquesta avaluació es basarà en dades recollides al llarg de l'any en les bases de dades 

d'artistes i entitats col·laboradores, així com també les memòries de cursos i tallers. A partir d'aquí 

es podrà fer una avaluació més profunda de la definició del projecte, és a dir, si els continguts es 

corresponen bé amb els usuaris, si les estratègies han estat fructíferes i si ha funcionat en general el 

mètode de gestió.

Paral·lelament, es recopilaran les memòries de les reunions mensuals de programació per a repassar 

les  propostes  fetes,  la  capacitat  d'adaptabilitat  de  l'equip  i  la  seva  motivació,  com  també  la 

adequació de la producció i el desenvolupament del projecte. La plena cooperació de l'equip de 

gestió i dels treballadors de la incubadora serà clau per poder fer una bona avaluació. 
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Es donarà temps (una o dues setmanes) a les persones implicades per a reflexionar i aportar les 

seves  opinions  en  la  sessió  anual  d'avaluació  pel  que  fa  a  l'adequació  de  les  activitats,  la 

comunicació, la programació, el servei de restaurant, etc. 

L'avaluació del projecte es farà doncs a diversos nivells i es basarà en l'assoliment o no d'objectius 

específics, el recompte de participants i els registres de fitxes d'usuaris (tenint en compte els camps 

de  comentaris  d'opinions  personals),  l'observació  de  les  dinàmiques  dins  de  la  incubadora  i  el 

contacte humà amb els seus usuaris, les enquestes als usuaris, i el debat dins de l'equip gestor de la 

incubadora. En resum, es plantejaran les següents preguntes:

– Re-avaluació del context: Era allò que esperàvem?

– Re-definició del projecte: Cal fer canvis pel que fa a destinataris, continguts, estratègies, 

accions i el model de gestió?

– Execució del projecte: Ha estat un procés fluït?

– Assoliment de finalitats: S'han aconseguit les finalitats?

Així doncs, en la sessió anual d'avaluació, es discutiran aquests punts tot posant un èmfasi especial 

en discutir conjuntament amb tot l'equip de quina manera s'ha acomplert la finalitat del projecte 

d'enfortir els valors immaterials en la societat. Precisament pel fet de ser valors immaterials, serà 

una qüestió difícil de quantificar, i anirà molt lligada al sondeig d'opinions personals de treballadors 

i usuaris de la incubadora de creació, tant a través d'enquestes (ja considerades en l'apartat 2.2.2 

d'avaluació de resultats)  com a través del contacte humà constant amb l'equip i els usuaris i el 

seguiment de les seves expectatives personals.
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Annex 1: Qüestionari 

Qüestionari dirigit al grup A de destinataris per a conèixer els seus hàbits i interessos pel que 

fa a l'art i la cultura; amb traducció al català. [Elaboració pròpia] 

艺术、文化领域研究调查

Enquesta de recerca sobre art i cultura

年龄：(Edat) 性别：(Sexe) 民族：(Etnicitat)

老家：(Procedència) 职业：(Ocupació) 专业：(Formació)

1。你有什么爱好? 有艺术方面的爱好吗？

Quines aficions tens? Tens aficions relacionades amb l'art?

2。一个星期爱好上花多长时间？

Quantes hores a la setmana dediques a les teves aficions?

3。一般来说什么时候有娱乐时间？

En general, quan tens temps lliure?

4。艺术和文化方面你参加那些活动？

(比如：音乐节、打麻将、电影院、打鼓团队、KTV、展览、教堂、等)

A quina mena d'activitats culturals participes?

5。你见面朋友们的时候一般是在那里？

(比如：家里、餐厅、酒吧、学校、办公室、健身房、等)

On et trobes normalment amb els teus amics?

53



Treball de final de màster Huangpu Bo 黄浦波 – Incubadora de Creació
Estel Vilar Bofill UOC Màster en Gestió Cultural

6。你对那种艺术最感兴趣

（比如：绘画、舞蹈、戏剧、戏曲、音乐、等）

Quina és la forma d'art que trobes més interessant?

7  。请介绍一下最近什么音乐、绘画、演出、等对你映像最深刻。

Explica si us plau quina obra (musical, pictòrica, teatral, etc.) t'ha causat més impressió últimament.

8。你喜欢的艺术是你自己联/演的还是当作观众？

Practiques activament aquesta forma d'art o n'ets espectador?

9。如果有机会的话你想学那一种艺术？

Si en tinguessis l'ocasió quina forma d'expressió artística t'agradaria aprendre?

10。参加任何活动一般你是怎么得到信息的？

（比如：微波、短信、电子邮件、听说、电视、网站、杂志、等）

Quan participes o assisteixes a alguna activitat, com te'n has assabentat? 

11。参加任何活动的时候一般是跟谁准备去？

（比如：一个人去、跟一个朋友一起去、跟几个朋友一起去、跟对象一起去、等）

Quan participes o assisteixes a alguna activitat amb qui hi vas normalment?
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Annex 2: Fitxes 

Models de fitxes per a la base de dades de Huangpu Bo. [Elaboració pròpia] 

1. Fitxa d'artista♦ o col·laborador intern (grups A, B i C):

Fitxa d'artista
Nom i cognoms:
Contacte: Email:

Telèfon:
Adreça:

Àrees artístiques: 
Identitat cultural: Nacionalitat:

Etnicitat:
Llengües:
Altres:

Matrícules: 1
Curs:
Dates:
Import:
Valoració personal:

Valoració del professor:

2
Curs:
Dates:
Import:
Valoració personal:

Valoració del professor:

Obres presentades: Nom:
Col·laboradors:
Disciplina:

Portfoli addicional: Pàgina web:
Documents adjunts:

Observacions:

♦ Encara que alguns dels usuaris encara no participin com a productors en les activitats de la incubadora, la 
organització els considera “artistes” partint de la creença que tothom capaç d'expressar-se artísticament és un artista. 
A banda d'això, també es tracta d'una estratègia de motivació, pel fet que es dóna confiança i seguretat als artistes 
més novells que no gosen considerar-se com a tals.

55



Treball de final de màster Huangpu Bo 黄浦波 – Incubadora de Creació
Estel Vilar Bofill UOC Màster en Gestió Cultural

2. Fitxa d'entitat o col·laborador extern (grups D i F):

Fitxa d'empresa
Nom: Nom de l'entitat:

Nom de la persona responsable:
Nom de les persones de contacte:

Contacte: Pàgina web:
Email:
Telèfon:
Adreça:

Àrees artístiques:

Col·laboracions: 1
Tipus de col·laboració*:
Descripció:

Obra:
Artistes:
Dates:
Valoració del col·laborador:

Valoració dels artistes:

2
Tipus de col·laboració:
Descripció:

Obra:
Artistes:
Dates:
Valoració del col·laborador:

Valoració dels artistes:

Observacions:

* Exemples: adquisició d'obra, contractació de serveis creatius, donació, coproducció, etc.
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