Quatre espais en transició més
que deixen de ser-ho a Vic
En total ja són vuit els espais en transició
que s’han convertit en nous espais
comercials
L’Ajuntament de Vic, continua apostant pel projecte “Espais
en Transició”, creat per Bbintervencions i que té com a
finalitat la reactivació d'espais comercials buits a través
d'accions creatives i assessorament comercial per tal de
revitalitzar el comerç. El projecte compta també amb els
suport i col·laboració de Vic Comerç. De mica en mica, els
espais en transició es van convertint en nous espais
comercials que ofereixen una nova activitat a la ciutat de
Vic. Fa una setmana que han obert les portes quatre negocis
més, tres d’ells el carrer de la Riera i un a la Rambla de
l’Hospital.

Mirakmira és una botiga que ofereix roba de segona mà infantil, de 0 a 14 anys. Per l’emprenedora, Eva Canal, el més important és la
idea de la reutilització, poder donar una segona vida a la roba que altres persones ja no fan servir.
Kiwe Estudi Gràfic (www.kiwestudio.com) és la iniciativa de dos joves emprenedors: el Carles Gómez i la Bet Puigblanqué. Ells
ofereixen un disseny a l’abast de tothom a través dels seus treballs, els seus productes i els tallers que imparteixen. La seva
inquietud artística-creativa els ha portat a oferir noves propostes com són l’estampació i la serigrafia.
El Taller de les Fades, és la proposta de l’Anna Tevosyan, una dissenyadora de moda que ofereix els seus propis dissenys de vestits,
bosses i complements. Com també, arranjaments i, més endavant, tallers. La creativitat de l’Anna fa que qualsevol peça que tinguem
a l’armari i, que ja no ens posem, es converteixi en una nova peça única, diferent i atractiva.
La Rambla com molt bé indica el seu nom, es troba a la Rambla de l’Hospital i és el primer espai en transició que deixa de ser-ho en
aquesta zona. La Rambla és un espai on s’ofereixen pizzes i kebabs per emportar-se.
Els tres espais del carrer de la Riera, tot i que ja han obert les seves portes, aquest dissabte dia 27 faran una inauguració oficial
conjunta que tindrà lloc a partir de les 18.00h al carrer de la Riera núm. 11 i 13.
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