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Splošni arhiv Navarre
• V preteklosti je bila to palača navarskih
kraljev, danes je kraljevski in splošni arhiv
Navarre.

• Projekt prenove je delo arhitekta Rafaela
Monea.
• Royal Archive ponuja edinstveno podobo,
v kateri je stara fasada palače integrirana z
elementi nove gradnje. Od svoje preteklosti
je ohranila nedotaknjeno obokano gotsko
sobo, namenjeno razstavam.
• Trije nadstropne stavbe so združene v
strukturo enajstih nadstropij, večina pod
zemljo, ki se uporabljajo kot arhiv
dokumentov.
• Opremljen je z najsodobnejšimi sistemi
za klasifikacijo, posvetovanje, ohranjanje in
skrbništvo nad dokumentarno dediščino
Navarre.
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La Milagrosa: ustvarjalna četrt
Pamplone
Četrt se nahaja ob novem delu
mestnega jedra (okrožje Ensanche).
• Zanj so značilne stavbe iz 60-ih let z
nizko kakovostjo gradnje z nižjimi
cenami nepremičnin in večjo
raznolikostjo narodnosti.
• V zadnjih letih se je na območju, ki je
najbližje središču mesta, naselilo več
ustvarjalnih podjetij.
• V naselju lahko najdemo Navarre
Design School "CreaNavarra“, prostor
so-dela za samozaposlene in zagonske
delavce, "La Tierra“ itd.
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Coworking prostor "La Tierra"
• Prostor se je začel razvijati kot Fablab
Coworking leta 2014.
• Glavno vodilo prostora je podjetništvo,
kot temeljna vrednota pri spremembi
modela, ki ga živimo, kjer so inovacije,
ustvarjalnost in ljudje osnova za
prihodnost priložnosti“.
• Do danes je v “La Tierri” sodelovalo
več kot 60 strokovnjakov in nastalo je
več kot 10 novih podjetij.
• FabLab Coworking zagotavlja
usposabljanja za podjetnike in hkrati
omogoča srečanje z novimi
tehnologijami.
http://fablabcoworking.com/
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948 MERKATUA, Pamplona
umetniški sejem
• 948 Merkatua, umetniški sejem
Navarre, je strateški trg za strokovnjake
iz umetniške industrije osredotočene
na:
- Film in televizija
- Uprizoritvene umetnosti
- Izdajanje zapisov, knjig in drugih
medijev
- Glasba
- Vizualna umetnost
- Druge ustvarjalne in kulturne industrije
(umetniški prototipi, moda, arhitektura in
novi poklici, specializirani mediji,
zabava in razstave, itd.)

• Sejem predstavlja izdelke iz poklicne
sfere navarske kulture distributerjem in
drugim agentom iz sosednjih regij in
pokrajin (Aragon, Baskija, La Rioja in
Aquitaine ).
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Hvala!

www.interregeurope.eu/crehub/
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