Quaderna: “Una sèrie de costelles de fusta,
que, ensems que donen forma a l’embarcació, en són un reforç”.

(Emerencià Roig: La pesca a Catalunya; 1927)

Què és Quaderna?
Una consultora artesana i un obrador
d’idees.
Com en una mestrança, li fem treballs originals i
a mida. Treballem des d’una visió interdisciplinar
per tal de donar solucions de conjunt a cadascuna de les necessitats.

Les mestrances construeixen tota classe d’embarcacions (...). La gent entesa en coses de mar, d’un cop
d’ull, per la forma de les barques i per certs detalls,
endevina el lloc i la mestrança d’on aquestes procedeixen.

Les cites en cursiva i les imatges són extretes del llibre
d’Emerencià Roig “La pesca a Catalunya”.
Editorial Barcino; Barcelona, 1927

Una tripulació experta
Una empresa tripulada per gent entesa en la gestió d’entorns institucionals i en el desenvolupament de projectes públics, empresarials i d’organitzacions.

Els pescadors són gent entesa en meteorologia, el coneixement de la qual adquireixen a còpia d’experiència, durant molts anys de navegar. Prediuen el temps
partint de l’estat del cel i de la mar, dels vents regnants,
i dels núvols que volen al firmament.

Què fa Quaderna?
L’ajudem a prendre decisions en la
creació i desenvolupament de projectes.
Treballem en xarxa, amb els millors
col·laboradors i aparells.

Les xarxes són els arts de pesca més importants
i productius, ja que permeten d’haver peix en
major quantitat, i en més varietat de classes, que
amb els altres ormeigs.

Principals àmbits d’actuació:
Turisme i patrimoni
•
•
•
•

Estratègia d’organitzacions
•
•

Els aparells són els jocs de cordes i bussells convenientment disposats, que els pescadors usen
per fer maniobres en la mar.

Estratègies i projectes turístics.
Guies turístiques, rutes i senyalització.
Projectes museològics i museogràfics.
Planificació i producció de projectes culturals i
patrimonials. Plans d’equipaments.

•
•

Assessorament i acompanyament. Gestió del
coneixement i formació especialitzada.
Publicacions, guions i programes. Producció audiovisual i web.
Identitat, comunicació, marxandatge i desenvolupament corporatiu.
Plans de responsabilitat social corporativa.

Sostenibilitat, territori i promoció econòmica
•
•
•

Plans de desenvolupament local i màrqueting
territorial.
Estratègies de desenvolupament sostenible i de
polítiques ambientals.
Projectes de dinamització comercial i revitalització urbana.
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