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monar’T, què ès?
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# monar'T festival anual de Murals i d'Art Urbà als barris El  és un 
    de Santa Eugènia de Ter i de Can Gibert del Pla,            

amb un caràcter 100% social i de temàtica multicultural. 

# monar'T El  neix com una iniciativa comunitària,      
cercant la implicació de  tothom, tant a nivell associatiu,
 d'entitats veïnals, socials i culturals, de serveis 
i d'administracions, com a nivell individual, d'artistes 

i veïns implicats.

# 2019 #1a EDICIÓ El  serà la seva , amb la intenció  
de posar sobre el mapa de la ciutat de Girona un esdeveniment
 cultural de qualitat, utilitzant com a eix vertebrador un dels punts
 més interessants dels barris de Santa Eugènia de Ter 
i de Can Gibert del Pla: 

...la seva RIQUESA I DIVERSITAT CULTURAL.
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El Festival és el resultat d'un , que cerca tres objectius:   imonar't projecte comunitar

# 1 Embellir els barris de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla, donant color a les parets, 
murs i persianes que el pas del temps han deteriorat, il·lusionant els veïns i veïnes en la millora 
dels nostres carrers i espais públics.

# 2 Visibilitzar la riquesa i la diversitat cultural que té el teixit social dels nostres barris,         
on la ciutadania es configura en un veïnatge de procedència de 79 nacionalitats diferents.

# 3 Desenvolupar artísticament el territori, dissenyant un esdeveniment de qualitat,          
descentralitzant la cultura als barris i donant veu als nostres artistes locals, i cedint espai           
de visibilització a artistes de tots els àmbits: locals, de fora el territori i internacionals.

El Festival de Murals i d'Art Urbà pretén, doncs, fer ús dels espais públics                            monar'T

de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla, per tal de dotar-los d'aquell encant especial, 

coherent amb la diversitat cultural de la seva població, i alhora amb la pròpia essència de barri, 

que faci millorar la vida dels veïns i veïnes i sigui un atractiu artístic, cultural i lúdic,            

donant un valor afegit que generi visites de gent de fora del territori.

monar’T, PER QUÈ?
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QuÈ significa monar’T ?
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# monar’T ens dóna una identitat comuna a Santa Eugènia de Ter 
i a Can Gibert del Pla, les seves Hortes i la Sèquia Monar 
que els acompanya i els hi dóna vida, un 
record de l'herència industrial dels nostres 
barris, i nexe amb el centre històric de la 
ciutat de Girona on desemboca 
les seves aigües al riu Onyar. 

# monar’T ens engloba a 
totes els veïns i veïnes 
en un mateix territori, 
ric de diversitat de 
cultures que el 
configuren.

# ar’T mon  ens identifica 
com a iniciativa amb una 
clara voluntat artística.
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# #1a EDICIÓ monar'TAquesta , del Festival  es portarà a terme 
del  a Santa Eugènia de Ter       23 al 29 de setembre del 2019
i a Can Gibert del Pla, amb   territorials     15 intervencions
dins els barris.

# Durant una setmana els artistes (un 20% locals,                    
un 20% autonòmics, un 20% nacionals, un 20% internacionals 
i un 20% projectes socials), conviuran i coneixeran els nostres 
barris, de la mà dels veïns i veïnes, i artistes que formen part 
del projecte, per fer-los partícips en el dia a dia del territori        
i que coneguin el teixit associatiu que hi ha.

# monar'TI el cap de setmana el  fondrà art, música en viu, 
tallers,..., que visibilitzaran la riquesa de les diferents cultures 
que conviuen a Santa Eugènia de Ter i a Can Gibert del Pla, 
generant una programació d'activitats engrescadores               
i un atractiu artístic, cultural i lúdic per la gent que no ha visitat 
mai els barris. 

monar’T, com ho farem?
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Si ets veí o veïna t’animem a:
# Oferir la teva paret per a què es converteixi    

amb una obra d'art.

# Proposar o ajudar a escollir aquelles parets, 

persianes, mobiliari urbà,... més idonis                  

i representatius per aquest any.

# Participar activament en les comissions             

de disseny i preparació del .monar'T

# Acollir i/o acompanyar als artistes durant            

la setmana del Festival.

monar’T, què necessitem?
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Si ets artista deixa la teva empremta:

# Participant activament en les comissions 
de disseny i preparació del .monar'T

# Enviant-nos la teva proposta i deixant      
la teva empremta a algun dels espais 
urbans proposats (en breu es publicaran 
les bases del concurs per aquesta primera 
edició de ). monar'T

Si ets empresari et proposem:

# Participar activament en les comissions  
de disseny i preparació del .  monar'T

# Promocionant-te col.laborant amb  
material, equipament, ...

Enric Lucas / ProjecteEnric Lucas / Projecte
Montserrat Abril / residència Gent Gran / PalamósMontserrat Abril / residència Gent Gran / Palamós

Ilich / Utopia126 / BCNIlich / Utopia126 / BCN Marc Corvillo / Fira del Conte / MedinyàMarc Corvillo / Fira del Conte / Medinyà
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Santa Eugènia de Ter
Can Gibert del Pla
Sèquia Monar

Can Ninetes
Centre Cívic Santa Eugènia

Carrer de Santa Eugènia,146
17006 Girona
Telèfon: 972 245 111

www.festivalmonart.cat
hola@festivalmonart.cat

http://www.festivalmonart.cat
mailto:hola@festivalmonart.cat

