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El FOMENT
Punt de trobada per viure el país en plenitud

El projecte
El Foment de Girona és un complex cultural amb espais dedicats als espectacles,
les xerrades, els cursos formatius, les exposicions i les experiències
gastronòmiques amb l’objectiu d’impulsar la cultura, la llengua, la
història i la gastronomia dels Països Catalans.
El Foment vol ser un punt de trobada viu i participatiu, que ha de bullir
d’activitat gràcies a una programació molt variada. Som una peça més que
s’afegeix a l’engranatge d’entitats i espais cívics que fan girar la vida cultural i
social catalana.
Som i serem El Foment de tot allò que calgui fomentar: el foment de la llengua,
el foment de la cultura, el foment de la música, el foment dels productes de la
terra, el foment de la sostenibilitat, el foment de la història, el foment del diàleg,
el foment de la convivència... etc.

Impulsem la cultura, la llengua, la història i la
gastronomia dels Països Catalans
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Valors
● L’esperit transversal, inclusiu i intergeneracional per garantir que tothom
hi trobi el seu espai, indistintament de l’origen o l’edat.
● La font de coneixement centrada en la difusió i reflexió envers el
patrimoni nacional, per preservar-lo i fer que tothom el pugui conèixer,
estimar, gaudir i compartir.
● La cooperació amb altres entitats i col·lectius del país per sumar esforços
i treballar plegats.
● Un equip compromès amb el projecte i amb el país que té com a pilars la
il·lusió, la responsabilitat i l’empatia.
● El compromís amb l’excel·lència amb afany de millorar dia rere dia.
● La implicació amb el medi ambient a través d’un consum ètic i sostenible.

Objectius
La nostra missió principal consisteix en fomentar la cultura catalana, facilitantne l’accés a tothom qui tingui ganes d’apropar-s’hi, de conèixer-la i d’estimar-la,
independentment del seu origen i condició social.

Els objectius generals d’El Foment són:
● Crear una varietat d’espais oberts al públic per promoure i difondre la
cultura catalana en el seu sentit més ampli.
● Treballar per a la promoció i la unitat de la llengua, respectant la riquesa
de les variants d’arreu del territori.
● Aprofundir en el coneixement i la divulgació de la història dels Països
Catalans.
● Impulsar l’oferta i la demanda dels productes de la terra i el seu
etiquetatge en català.
● Establir vincles de col·laboració amb entitats culturals, socials i
educatives, així com amb els diferents ens de les administracions
públiques per difondre el coneixement de la llengua, la història i la
cultura.
● Facilitar el procés d’acollida, integració i arrelament a la societat als
catalans nouvinguts fent que esdevinguin partícips d’aquesta.
● Contribuir amb la nostra acció a la defensa dels drets i llibertats
fonamentals de les persones i dels pobles.
● Millorar el català parlat dels ciutadans per ajudar a preservar l’ús
correcte de la llengua.
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El Foment de Girona

Aquest projecte neix al 2017 a la ciutat de Girona, en concret, al cor del Barri
Vell, una zona emblemàtica i privilegiada per poder esdevenir un espai cultural
de referència a la ciutat.
Volem ser el puntal de tots aquells qui vulguin aprofundir en el coneixement de
la història i la llengua del nostre país, així com gaudir de la cultura
catalana i la seva gastronomia. Per aquest motiu, hem creat diversos espais
que dinamitzen i enriqueixen la vida cultural del Barri Vell de Girona i, per
extensió, de tota la ciutat i del país.
Aquests espais es situen entre la plaça i el carrer Mercaders, tots ells amb
personalitat pròpia, però complementant-se els uns als altres a sota del
paraigües del projecte d’El Foment: l’Escola, el Centre, la Fonda i la
Taverna.

6

L’ESCOLA D’EL FOMENT
Dansem, glosem, cantem!
L’Escola neix per oferir una formació
artística d’arrel tradicional basada en la
dansa, la glosa i la cançó, presentant
una proposta educativa per a famílies,
infants, joves i adults mitjançant tallers i
cursos regulars.
Situada al carrer dels Mercaders 14 del
Barri Vell de Girona, l’Escola disposa de cursos repartits en diverses edats i
temàtiques per adquirir coneixements en les diferents expressions existents de
la cultura popular vinculades al ball, al cant i a la lírica catalanes.
En definitiva, es vol oferir un espai que faciliti l’aprenentatge, la pràctica,
l’experimentació i el gaudi d’aquestes arts en viu, tot compartint experiències
vitals significatives.

L’Escola vol ser un agent actiu que fomenti la
difusió i creació de la cultura popular catalana
Valors
● El respecte envers les generacions precedents.
● L’excel·lència i el compromís pedagògic en totes les activitats.
● La cooperació amb tots els membres de la comunitat educativa i amb les
diferents entitats vinculades al territori.
● La responsabilitat territorial del patrimoni sonor i visual del nostre país.
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Objectius
La missió de l’Escola d’El Foment és preservar la cultura popular mitjançant la
dansa, la glosa i la cançó.
L’activitat educativa es duu a terme en grups reduïts, en aules ben
condicionades i amb professionals vocacionals i pedagògicament qualificats que
garanteixen una experiència ben amable i reconfortant.

Els objectius generals de l’Escola són:
•
•
•
•
•

Afavorir el desenvolupament personal i col·lectiu mitjançant una oferta
educativa global i diversa.
Revaloritzar el llegat musical i dansaire de les generacions precedents
com a font de coneixement.
Conèixer i divulgar el repertori potenciant les tímbriques, el to, el gest i el
caràcter interpretatiu de cada gènere.
Difondre el patrimoni festiu del país per incidir en la millora del paisatge
sonor de les festes i esdeveniments populars.
Fomentar un espai de creació artística basada en la dansa, la glosa i la
cançó.
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Oferta educativa
La oferta educativa de l’Escola es distribueix segons quatre tipologies de públic:

FAMÍLIA – 0 a 99 anys
Oferim una proposta de cursos, tallers quadrimestrals o tallers intensius per fer
en família. Un espai per a pares, fills, germans, avis i nets per compartir
aprenentatges i vincles afectius a través de la cultura popular.

MAINADA – 4 a 12 anys
Espores és un curs anual en dansa i cançó d’arrel tradicional, seqüenciat en tres
nivells segons les edats de la mainada. Oferim una sessió setmanal d’1 o 2 hores
de durada segons el nivell escollit.

JOVES – 13 a 18 anys
Aquest itinerari està pensat per a joves que volen continuar formantse en dansa i en cançó, i que es volen iniciar en l’art de la glosa. L’itinerari
complet és de 3 hores setmanals repartit en dos dies. Tot i que també hi ha
l’opció de triar només la disciplina de dansa, de glosa o de cançó.

ADULTS – més de 18 anys
Oferim una proposta de tallers quadrimestrals o intensius amb la voluntat de
donar a conèixer diferents expressions de cultura popular en l’àmbit de la
dansa, la glosa i la cançó d’arrel tradicional.
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LA TAVERNA D’EL FOMENT
Cruspeix-te la cultura de casa nostra

La Taverna és un dels espais dins de la branca gastronòmica d’El Foment que
obre les seves portes el juny de 2021 a la plaça dels Mercaders 13 del Barri Vell
de Girona. La terrassa exterior de la Taverna estarà ubicada en aquesta mateixa
plaça i esdevindrà l’epicentre de vida del local.
Es tracta d’un projecte culinari enfocat en treballar amb productes de la
terra i amb proveïdors locals que utilitzen l’etiquetatge en català. La
Taverna vol ser una plataforma de difusió dels productes catalans i dels seus
proveïdors, que tenen cura de la qualitat i excel·lència del que produeixen a més
de vincular-se directament al territori. Per aquest motiu, donem visibilitat als
nostres col·laboradors gastronòmics conscienciats amb la llengua, amb el país i
amb processos sostenibles.
A més de tenir una oferta de restauració basada en l’etiquetatge en català i en la
proximitat dels seus productes, la Taverna vol ser un local on el compromís amb
el país es vegi reflectit en la divulgació de la llengua, la cultura i la
tradició catalanes al mateix temps que es posen a l’abast els productes de la
terra a uns preus populars.
A la Taverna s’hi sentiran a gust tant les famílies que busquin un dinar de cap de
setmana assequible i saludable, com les parelles i grups d’amics que cerquin un
ambient per compartir bones estones, així com els apassionats de la cultura
catalana que tinguin ganes de cruspir-se un tros de la nostra terra.

Porrons i cassoletes
de la nostra terra
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Valors
•
•
•
•

La qualitat en l’oferta del producte primari.
La conscienciació envers la necessitat de fomentar l’etiquetatge dels
productes en llengua catalana.
La promoció de la cultura catalana a través de la gastronomia, la tradició
i els productes de casa nostra.
Un equip de treballadors ben format i implicats amb el projecte d’El
Foment.

Objectius
Els objectius principals de la Taverna són:
•
•
•
•

•

Esdevenir un lloc de referència per la procedència dels productes,
l’experiència del client i per la cultura que difonem a traves del menjar.
Establir una xarxa divulgativa dels nostres proveïdors i dels seus
productes per donar-los a conèixer entre el públic.
Impulsar el consum i la demanda dels productes etiquetats en català.
Proporcionar una experiència educativa o de formació pels clients
divulgant el coneixement de la terra, dels nostres productes i de les
nostres tradicions.
La creació d’una xarxa de col·laboradors que ajudi a generar consciència
social amb la necessitat de consumir productes locals i puguin fer servir
la plataforma gastronòmica d’El Foment per créixer.
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Oferta gastronòmica
La Taverna d’El Foment és un espai de trobada desenfadat i familiar on es podrà
tastar un cervesa de tirador artesana amb un parell de cassoletes típiques
catalanes, un bon vi begut amb porró, un assortiment de formatges i embotits
del país o carns d’excel·lents ramaders del territori.
Així mateix, disposarem d’una selecció de refrescos, cerveses i vins del país
perfectes per a cada moment del dia: ja siguin aperitius pel vermut, refrescs de
fabricació catalana, infusions per relaxar-se a la terrassa, canyes gironines per
“fer el toc” o una copa de vi d’algun dels magnífics cellers catalans, sense oblidar
els nostres combinats autòctons.
El recorregut dels aliments que treballem a la Taverna és curt i directe: del
pagès, ramader, viticultor o formatger a la taula. En aquest camí, també ens
agrada posar en valor la feina de l’equip, tant el de cuina com el de sala, que
tenen l‘objectiu de proporcionar al client una experiència personalitzada i
formativa sobre els productes que estan consumint.
Per aquest motiu, dins de l’oferta gastronòmica volem destacar que:
● Posem en valor als nostres productors i proveïdors donant visibilitat
als seus productes, ja que es tracta d’empreses compromeses amb el
país, la tradició i la manera de fer bé les coses, que treballen la terra i
l’estimen amb el mateix compromís que El Foment. L’alineació
d’interessos i la convergència d’objectius ens empenyen a teixir aquestes
aliances.
● Els treballadors de la Taverna formen un equip de gent compromesa
amb el país i la llengua. Donat que són els encarregats de divulgar el
coneixement que ens transmeten els proveïdors i productors, reben una
formació en consonància. D’aquesta manera poden oferir una experiència
gastronòmica de proximitat en un ambient informal i amable.
● Organitzarem diversos tallers i activitats gastronòmiques
conjuntament amb els nostres proveïdors per donar encara més valor a la
seva manera de treballar.
● Com a projecte que contempla la nació plena, els Països Catalans, hem
intentat conjugar la voluntat de treballar amb productes de proximitat i
la d’oferir elements gastronòmics presents en molts racons del
territori. Si bé és inevitable que molts productes ens arribin de Girona i
les vegueries del voltant contribuint a minimitzar la petjada de carboni,
hem incorporat vins del sud de Catalunya i del País Valencià, carns del
Pallars, sucs de Lleida, vermuts de Reus o formatges de les Illes Balears.

De la terra a la cistella
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EL CENTRE D’EL FOMENT
Conèixer la història, la llengua i la cultura catalana a través
d’una àmplia programació

El Centre és un espai que neix amb l’objectiu de fomentar la cultura
catalana. Cursos d’història, formacions en llengua, exposicions d’art, sessions
literàries, tallers de treballs manuals i moltes altres activitats conformaran una
àmplia programació cultural que vol ser atractiva per a totes les edats.
Així doncs, el Centre vol convertir-se en un punt de partida per tot aquell qui
tingui interès a conèixer i aprendre la cultura catalana d’una manera amena i
divertida. I, sobretot, vol ser un punt de trobada fonamental per a tots els veïns i
veïnes de Girona així com un punt referencial per a tots els ciutadans dels Països
Catalans. El Centre és un espai que està a disposició del país i dels seus
conciutadans.
El Centre està ubicat al carrer Mercaders 8-10 i és el punt neuràlgic del complex
cultural d’El Foment de Girona. La seva obertura tindrà lloc l’octubre de 2021.

Deixa’t captivar per la cultura catalana!
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Valors
● La intenció de donar forma a un projecte transversal, intergeneracional i
inclusiu.
● El compromís d’oferir una programació cultural per a totes les edats a
través de diferents àmbits: història, llengua, literatura, art, música... etc.
● El voler ser un espai de formació, divulgació, coneixement, debat i
reflexió.
● Les portes obertes a totes les entitats, associacions, col·lectius i
representants de la cultura catalana d’arreu del territori.

Objectius
Els objectius principals del Centre són:
● Esdevenir un referent cultural de Girona i dels Països Catalans, donant a
conèixer la seva història i tradicions.
● Organitzar activitats variades dirigides a tots els públics.
● Establir sinergies amb entitats i associacions d’arreu del territori, així
com teixir xarxa amb diferents col·laboradors.
● Atreure els veïns i veïnes de la ciutat i comarques, seduint també el públic
exterior.
● Millorar l’escriptura, la parla i la comprensió de la llengua catalana entre
el públic.
● Ser altaveu dels artistes del territori a través de les nostres exposicions.
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Oferta cultural
La oferta cultural del Centre d’El Foment es distribuirà en quatre grans
branques:
1- Xerrades: presentacions de llibres, debats i tertúlies.
2- Formació: cursos i tallers.
3- Espectacles i activitats: infantils, familiars i per a adults.
4- Exposicions: artístiques i històriques.

L’edifici del Centre es distribueix en diverses plantes i sales on tindran lloc totes
les activitats esmentades de la següent manera:

PLANTES
Planta baixa – Recepció
1ª planta - Xerrades, espectacles i formació per a infants i adults.
2ª planta - Sala d’exposicions rotativa.
3ª planta – Sala d’exposicions sobre història.
4ª planta – Audiovisuals i cursos formatius.
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LA FONDA D’EL FOMENT
Assaboreix la cultura catalana sense presses

La Fonda és el segon espai de restauració d’El Foment que obrirà les seves
portes la primavera del 2022 al carrer dels Mercaders 6 del Barri Vell de Girona.
Amb la categoria d’un restaurant, aquest espai oferirà una cuina més
elaborada mantenint la premissa de treballar amb productes etiquetats en
català i amb proveïdors de proximitat i qualitat.
A la Fonda d’El Foment proposem una cuina assossegada, a foc lent, que fusioni
els elements que composen els nostres plats i es presentin en tota la seva
plenitud als comensals per a la seva degustació i gaudi. Hi haurà una oferta
gastronòmica tradicional adaptada als gustos i tendències culinàries actuals
a fi que l’experiència consisteixi en degustar receptes i plats de tota la vida amb
matisos nous i contrastos innovadors.
L’ambient de la Fonda pretén ser familiar amb un punt extra de formalitat que
no té la Taverna. La cuina serà més pausada i volem que els comensals es
prenguin el seu temps no només per gaudir dels àpats, sinó per formar-se i
aprendre conceptes i tradicions dels Països Catalans. També disposarà
d’una sala específica per realitzar esdeveniments com concerts de petit format,
sopars d’empresa, degustacions, recepcions... etc.
Els valors i la filosofia de la Fonda són compartits amb la Taverna, però
mantenint una personalitat pròpia i esdevenint un espai de restauració on la
cuina pot assolir un altre nivell.

Degusta cultura!
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Valors
•
•
•
•

Àmplia oferta del producte primari i unes receptes elaborades i amb
productes de primera qualitat.
La conscienciació envers la necessitat de fomentar l’etiquetatge dels
productes en llengua catalana.
La promoció de la cultura catalana a través de la gastronomia, la tradició
i els productes de casa nostra.
Un equip de treballadors ben format i implicats amb el projecte d’El
Foment.

Objectius
Els objectius principals de la Fonda són:
•
•
•
•
•
•
•

Esdevenir lloc de referència per la procedència dels productes,
l’experiència del client i per la cultura que difonem a traves del menjar.
Oferir una experiència culinària amb una extraordinària relació
qualitat/preu on es potenciï la cuina tradicional catalana.
Teixir una xarxa divulgativa dels nostres proveïdors i dels ses productes.
Impulsar el consum i la demanda dels productes etiquetats en català.
Establir sinergies amb diferents xefs de renom catalans perquè puguin
dissenyar una proposta de menús de cap de setmana amb plats inèdits.
Transmetre l’esperit formatiu treballant el relat dels productes i els plats
que els cambrers podran explicar als comensals.
Organitzar concerts, debats i tertúlies a l’interior per afavorir l’intercanvi
d’idees i la formació.
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LA XARXA D’EL FOMENT
Un dels objectius principals d’aquest projecte és servir d’altaveu a totes les
empreses, associacions i proveïdors que col·laboren amb El Foment per donarlos a conèixer i ajudar a fer-ne difusió amb la finalitat d’enfortir la xarxa
d’entitats catalanes. Una xarxa que ha de servir per donar-nos impuls els
uns als altres i fer-nos créixer plegats tot treballant pel país.
Amb la intenció d’anar incrementant aquestes relacions, busquem establir
vincles de col·laboració amb entitats juvenils, culturals, socials i educatives,
així com amb els diferents ens de les administracions públiques dedicades a
l’ensenyament, l’educació, la cultura i la dinamització juvenil i social, per tal de
difondre el coneixement de la llengua, la història i la cultura.
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GUIA D’ESCRIPTURA
A continuació, detallem una breu guia d’escriptura per explicar com s’han
d’escriure els noms dels diversos espais d’El Foment.
EL PROJECTE GLOBAL
El Foment
EL PROJECTE SEGONS LA UBICACIÓ
El Foment de Girona
ELS ESPAIS
Escola d’El Foment
Centre d’El Foment
Taverna d’El Foment
Fonda d’El Foment
GUIA D’ESTIL EN UN TEXT
L’únic article que forma part del nom i que s’ha d’escriure sempre en
majúscula és en el cas d’El Foment, en la resta no.
● Els noms de cadascun dels espais són el substantiu únic (Taverna, Fonda,
Escola, Centre). Per tant, l’article per anomenar-los anirà en majúscula a
l’inici d’una frase, però en minúscula al mig d’una frase.
●

Exemples:
L’Escola d’El Foment ofereix cursos de dansa, glosa i cançó tradicional.
La Taverna d’El Foment s’inaugura el mes vinent.
Quan parlem del Centre d’El Foment, parlem d’un edifici on s’hi fan
moltes activitats.
● A la Fonda d’El Foment tots els productes estaran etiquetats en català.
●
●
●
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EQUIP
Il·lusió, responsabilitat i empatia conformen els pilars de l’equip d’El Foment.
Som un grup de professionals joves i implicats amb el projecte i amb el país que
tenim un compromís amb la feina ben feta i amb fer realitat aquest gran somni.
Candi Granés
Direcció General
dir.general@elfomentgirona.cat
Marc Sayols
Direcció del Centre
dir.centre@elfomentgirona.cat
Jordi Roura
Direcció de Restauració
dir.restauracio@elfomentgirona.cat
Joana Domènech
Direcció de l’Escola
dir.escola@elfomentgirona.cat
Núria Felip
Producció
produccio@elfomentgirona.cat
Montse Porta
Organització
organitzacio@elfomentgirona.cat
Xavier Bras
Imatge i disseny
imatge@elfomentgirona.cat
Alexandra Cantos
Comunicació i Premsa
comunicacio@elfomentgirona.cat - 661 177 221
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CONTACTE
En aquest apartat indiquem les adreces i dades de contacte dels diversos espais
d’El Foment de Girona.

ESCOLA D’EL FOMENT
Carrer dels Mercaders, 14, 17004 Girona
972 651 500 / escola@elfomentgirona.cat
Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres: Matins d’11 a 13:30h
TAVERNA D’EL FOMENT
Carrer dels Mercaders, 13, 17004 Girona
taverna@elfomentgirona.cat
Horari d’obertura
Dilluns: tancat
De dimarts a divendres: Tardes i nits de 17h a 1h
Dissabte: Tot el dia d’11 a 1h
Diumenge: Matins i tardes d’11 a 16h
CENTRE D’EL FOMENT
Carrer dels Mercaders, 8-10, 17004 Girona
FONDA D’EL FOMENT
Carrer dels Mercaders, 6, 17004 Girona
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