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Baowatt és un projecte nascut de la inquietud 
cultural dels seus tres socis que durant anys han 
treballat en aquest sector. El 2018 decidim em-
prendre el projecte de crear una productora d’es-
deveniments amb uns valors treballats i uns ser-
veis transversals que s’han anat definint a mesura 
que el projecte ha evolucionat. El 2019 prenem la 
decisió de crear un espai propi i versàtil que dona 
resposta a les necessitats del nostre projecte i 
permet obrir Baowatt a tots els creadors, artistes i 
persones interessades. Després de més d’un any 
de treball i esforç el febrer del 2020 inaugurem 
l’Espai Baowatt.  
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L’Espai Baowatt és una nau industrial de 200 m2 

ubicada al municipi de Quart, a 5 minuts de Giro-
na i amb l’opció d’arribar pel carril bici. Quart és 
una població d’uns 3600 habitants que ofereix un 
context privilegiat on s’uneixen les possibilitats i 
serveis de Girona, amb l’entorn natural que ofe-
reix la porta d’entrada al massís de les Gavarres. 
La nau ha estat dissenyada per donar resposta al 
nostre projecte i oferir un espai de creació i treball 
únic a la zona on s’hi puguin desenvolupar dife-
rents disciplines artístiques al mateix temps. 

L’espai
Baowatt

Espai Baowatt
C/Santa Margarida, s/n, 17242, Quart

• 240 m2 d’espai útil

• Fibra òptica i Wi-Fi 

• Calefacció segons demanda 

• Lavabo i dutxa

• Espai per residències artístiques i coworking

(Col·laborem amb allotjaments de la zona)

Contacteu-nos per rebre informació 

sobre les tarifes de l’espai. @
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L’espai Watt és la zona que ocupa més superfície 
de la nau. És un espai de 110 m2 que disposa d’una 
estructura de truss de 10 x 7 metres a 4,60 metres 
d’alçada. Aquest espai està pensat perquè com-
panyies de diferents disciplines artístiques hi fa-
cin residències, assajos o desenvolupin les seves 
creacions. Disposa de connexió elèctrica trifàsica 
i es pot utilitzar com a taller de materials pesats 
com ferro o fusta. En aquest espai també hi ha 
unes prestatgeries industrials per emmagatze-
mar-hi estris o material divers.

Espai
Watt

Espai Watt

• 110 m2 d’espai útil 

• Estructura de Truss de 10 x 7 x 4,60 m d’altura 

• Connexió trifàsica segons demanda

• Il·luminació per defecte: 11 PAR64 (CP60,CP62), 18 PAR56, 

8 PAR30 (possibilitat d’ampliar amb més llum convencional 

o LED). 

• Terra de ciment polit amb possibilitat de posar-hi linòleum

• Possibilitat d’ancoratges segons demanda
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L’espai Bao és un espai diàfan de dos pisos. Al 
pis de dalt hi trobem un espai d’oficina comuna 
amb tot l’equipament necessari i una petita zona 
d’office per a descansar. Al pis de sota hi trobem 
una zona de taller on poder treballar amb materi-
als lleugers com tela, pintura, electrònica... És un 
espai obert que es pot adaptar a les necessitats 
de cada usuari segons demanda. 

Espai
Bao

Espai Bao

• 90 m2 d’espai útil 

• Espai de treball compartit equipat amb els elements 

necessaris 

• Taula de reunions espaiosa 

• Office amb nevera, cafetera, bullidor i pica

• Impressora (amb escàner i fotocopiadora) en xarxa 

• Espai de taller adaptable a les necessitats
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