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PRESENTACIÓ ESPAI TÒNIC

 
ESPAI TÒNIC és un espai d’investigació, experimen-
tació i creació artística, un punt de comunicació entre 
l’artista i la població que ens envolta, amb l’objectiu 
primordial de donar eines tant de reflexió i anàlisi sobre 
la nostra cultura, com de contemplació estètica. Una 
plataforma oberta a aquelles persones que vulguin di-
fondre i comunicar els seus projectes, així com una sor-
tida per a la producció artística local. 

Aquesta proposta està en sintonia amb una nova ma- 
nera de fer en vers als espais expositius, propiciant un 
tracte més proper entre les parts implicades i creant un 
vincle sostenible entre artista, sala d’exposició i públic. 

Espai Tònic és el projecte artístic de l’associació 
cultural El Nou Graner, creada a finals del 2014.  
El projecte es desenvolupa dins una antiga bòbila del 
1700 anomenada “Can Carreras”, situada entre La Bis-
bal d’Empordà i Vulpellac, a la província de Girona.

Hem estrenat aquest 2017, igual que l’any anterior, amb 
una cartellera plena d’activitats encaminades a pro-
moure i difondre l’Art i la Cultura al nostre poble. 

Ens hem implicat en iniciatives promogudes des de 
l’Ajuntament com per exemple en el Dia Internacional 
de l’Art, realitzat diversos tallers perquè els més petits 
puguin gaudir per primera vegada durant aquest dia, 
d’activitats i jocs per estimular el seu coneixement so-
bre el món de l’art. Així com participarem dins la progra-
mació de la fira del Circ de la Bisbal com a activitat pa-
rale.la, i a més a més hem tingut el privilegi de captar 
l’interès de diferents diaris catalans i algunes cadenes 
de televisió, com a representants de l’art de “territori”, 
amb l’aportació de les diferents exposicions que hem 
anat plantejant. Des de la inauguració, hem realitzat una 
vintena d’esdeveniments, contant entre exposicions de 
llarga durada, passis de documentals, xerrades, tallers i 
activitats relacionades amb l’àmbit local, que han tingut 
molt bona acceptació entre el públic. (podeu veure un 
resum en el pdf “memària” penjat a la web)

Espai Tònic aposta per propiciar un espai de diàleg i recolzament cap a l’artista, l’obra 
i els seus processos creatius. I en aquest punt és on demanem la vostra col.laboració.



EJEMPLES IMPACTE MEDIÀTIC

PREMSA ESCRITA

EL PUNT AVUI, 4 febrer 2017 DIARI DE GIRONA, 3 febrer 2017

DIARI DE GIRONA, 7 agost 2016



DIARI DE GIRONA, 24 juliol 2016
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EL PUNT AVUI, 17 maig 2015

EL PUNT AVUI, 13 març 2016

EL PUNT AVUI, 2 Abril 2016

LLIBRES

Hans Bjare Thomsen (2014) Anonymos Cara. LaBGC and ProMosaik. Hamburg

DIARI DE GIRONA, 2 Abril 2016
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TV RADIO I PRESENTACIONS PÚBLIQUES:

Ràdio FeM Girona, 6 febrer 2017
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TV2, A punto con la 2. 5 d’abril de 2016  

Ajuntament de Girona, 1 Abril 2016
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AGENDES CULTURALS:

BONART

 

 
SURT DE CASA
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WEBS i BLOGS

https://primatologia.net/2015/07/23/desubicacion-exposicion-sobre-la-prob-
lematica-del-aceite-de-palma/

http://www.infoceramica.com/2016/03/exposicion-de-victor-martin/

https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2016/02/24/nova-exposicio-a-espai-
tonic/

http://basagoitiyyo.com/portafolio-fotografico/verano-hay-cosas-que-el-dine-
ro-no-puede-comprar/

http://www.caldesdemontbui.cat/actualitat/agenda/presentacio-del-poemari-
dagusti-olivares.html

http://www.eventos-espana.es/la-bisbal-inauguracio-de-nuades-exposicio-
dart-textil-clara/147109/

http://claudipuchades.blogspot.com.es/2016/03/victor-martin-la-sala-blanca.
html

http://guillermobasagoiti.com/proyectos/

http://namaskarcantovedico.com/event/concierto-en-espai-tonic-la-bisbal-
demporda/

http://datzar.net/concert-datzar-trio-a-espai-tonic-a-la-bisbal-demporda/
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EL VOSTRE BENEFICI

Presència de marca en els enviaments a tots aquells visitants que han passat 
per ESPAI TÒNIC i que han donat les seves dades i consentiment per rebre la 
informació, en el dossier de premsa de l’exposició en curs a diaris i gestors 
culturals de la zona, en la difusió dels esdeveniments a través del compte de 
Facebook de ESPAI TÒNIC, i a través de les oficines de turisme de la Bisbal 
d’Empordà, Ullastret.

POSTAL
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CARTELL
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NEWSLETTER

300 subscriptors de la comarca amb consentiment explícit per a rebre 
comunicacions
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BLOG
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GOOGLE ANALYTICS  

Sessions: 13.011 | Usuaris: 9.708

Números de visitas a pàgines: 37.752 | Pàgines/sessió: 2,90

FACEBOOK (estudi juliol 2016)

Abast Total: 79.250 / Trimestral: 11.321

Posts clicks Total: 9.675 / Trimestral: 1.382

Reactions, comments & shares : Total: 5.217 / Trimestral 745
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PROPOSTES D’ESPONSARITZACIÓ

ESPAI TÒNIC busca patrocinadors privats, d’àmbit local que amb el seu suport 
ens ajudin a difondre l’Art i la Cultura al nostre territori, ajudant directament als 
artistes a seguir treballant i mostrant-nos les seves creacions.

Patrocini Compartit:     des de 300€ fins a 1200€

	 •	Logo	vinilat	l’entrada	de	l’edifici

	 •	Presència	de	logo	a	les	comunicacions:

	 	 •	Postal	d’exposicions	

	 	 •	Cartell	d’exposicions

	 	 •	Newsletter

	 	 •	Facebook	

	 •	Regal	de	samarreta	Espai	Tònic	especialment	dissenyada	per	l’ocasió

	 •	Regal	del	catàleg	de	l’exposició	“Epigénesis”	amb	la	que	obrim	la	 
    present temporada 2017 

	 •	Prioritat	en	la	comunicació	d’esdeveniments	i	en	les	activitats	amb	 
    reserva indispensable

	 •	Visita	guiada	amb	l’artista

	 •	Envio	personalitzat	de	les	memòries	d’activitats

	 •	Inserció	del	teu	nom	a	la	web	a	l’apartat	de	“Qui	col·labora	amb	 
    Espai Tònic”

Patrocini Exclusiu 1     des de 1.200€ fins a 2.200€

	 •	Logo	vinilat	l’entrada	de	l’edifici

	 •	Presència	de	logo	a	les	comunicacions:

	 	 •	Postals	d’exposicions	

	 	 •	Cartells	d’exposicions

	 	 •	Newsletter

	 	 •	Facebook

	 •	Post	a	la	web	espai	tònic	

	 •	Regal	de	samarreta	Espai	Tònic	especialment	dissenyada	per	l’ocasió

	 •	Regal	del	catàleg	de	l’exposició	“Epigénesis”	amb	la	que	obrim	la	 
    present temporada 2017 

	 •	Prioritat	en	la	comunicació	d’esdeveniments	i	en	les	activitats	amb 
    reserva indispensable

	 •	Visita	guiada	amb	l’artista

	 •	Envio	personalitzat	de	les	memòries	d’activitats

	 •	Inserció	del	teu	nom	a	la	web	a	l’apartat	de	“Qui	col·labora	amb	 
    Espai Tònic”
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Patrocini Exclusiu 2       2.200€

	 •	Nom	d’empresa	vinculat	a	1	exposició	de	la	sala	ESPAI	TÒNIC

	 •	Logo	vinilat	l’entrada	de	l’edifici

	 •	Presència	de	logo	a	les	comunicacions:

	 	 •	Postals	d’exposicions	

	 	 •	Cartells	d’exposicions

	 	 •	Newsletter

	 	 •	Facebook

	 •	Post	a	la	web	espai	tònic	

	 •	Regal	de	samarreta	Espai	Tònic	especialment	dissenyada	per	l’ocasió

	 •	Regal	del	catàleg	de	l’exposició	“Epigénesis”	amb	la	que	obrim	la	 
    present temporada 2017 

	 •	Prioritat	en	la	comunicació	d’esdeveniments	i	en	les	activitats	amb 
    reserva indispensable

	 •	Visita	guiada	amb	l’artista

	 •	Envio	personalitzat	de	les	memòries	d’activitats

	 •	Inserció	del	teu	nom	a	la	web	a	l’apartat	de	“Qui	col·labora	amb	 
    Espai Tònic”
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EMPLAÇAMENT ESPAI TÒNIC

 
Carrer de Ponent 23 - 25  
17111 Vulpellac (La Bisbal d’Empordà) Girona
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PLANOL ESPAI TÒNIC

CONTACTE

Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a:

Associació Cultural: El Nou Graner

CIF: G55203517 
Carrer de Ponent 23 - 25  
17111 Vulpellac (La Bisbal d’Empordà) Girona

www.espai.tonic.cat - info@tonic.cat - Tel.: 972 64 24 21


