Què és el monar’T
El festival monar’T 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.

Agraïments: A tothom que va sommiar,
creure i fer possible la 1a edició del monar’T
Disseny portada: Juanjo Valero
(Guanyador del concurs de cartells monar’T 2020)
Il·lustracions: Olga del Aguila
(Guanyadora del concurs d’il·lustracions monar’T 2020)
Fotografies: Grup de fotografia del Banc del Temps
Pont del Dimoni
Disseny gràfic: Mercè Soler. Centre Cívic Santa Eugènia
Dipòsit Legal: DL Gi 626-2020

El 2020 és la seva 2a edició, amb la intenció de
continuar posant al 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 i de Can Gibert: la seva riquesa i diversitat cultural

monar´T és un festival anual de
murals i d'art urbà als barris de
Santa Eugènia de Ter i de Can
Gibert del Pla amb un caràcter
100% social i de temàtica multicultural.

Qui hi ha al darrera de la iniciativa?
Com a projecte artístic, cultural i comunitari,
el monar’T cerca l’equilibri en tres eixos, i
per això els membres que configuren el grup
motor de la iniciativa són:
Per la vessant artística: tots aquells veïns/es i artistes dels barris i de
Girona que a títol personal s’han volgut vincular a la iniciativa liderats
per les dues entitats artístiques que tenim al territori:
l’Associació d’Art Blau Blau i l’Associació Fent i Desfent.
Per la vessant cultural: tots aquells veïns/es i les entitats culturals de
Santa Eugènia de Ter i de Can Gibert del Pla, representatives de les
diferents nacionalitats que hi conviuen.
Per la vessant comunitària: tots aquells veïns/es, les dues associacions
veïnals i totes aquelles entitats i serveis que configuren el teixit social de
Santa Eugènia i de Can Gibert del Pla, organitzats a través del PEIC –
Pla d’Educació i Convivència i del Centre Cívic Santa Eugènia.

Objectius del monar’T
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.
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.
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.

monar'T festival de murals i
d'art urbà pretén, doncs, fer ús
dels espais públics de Santa
Eugènia i Can Gibert, 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.

La setmana del Festival

Com ho farem
Durant la setmana del 21 al 27 de setembre de 2020,
es duran a terme, als barris de Santa Eugènia i Can
Gibert, 10 intervencions artístiques al territori.

Un total de 10 artistes (20% locals, 20% autonòmics, 20% nacionals, 20% internacionals i 20% de projectes socials)
conviuen i coneixen 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.

Una setmana plena d'art i activitats per a tothom. Els artistes,
protagonistes principals, són acollits per cada una de les entitats
dels barris, proporcionant-los exquisits menjars de diverses cultures. Aquests 10 artistes s’allotjaran a Can Cocollona, un lloc
fantàstic per a conviure i compartir les experiències de cada dia.
Al llarg de la setmana hi haurà activitats artístiques i
culturals per a totes les edats i gustos. Tallers familiars
d’esprai i grafitti, de tablet, de henna, trenes africanes,
jocs i contes d’arreu del món...
Visites guiades per conéixer l’itinerari del monar’T, xerrades i projecció de documentals, podrem gaudir d’una
exposició dels artistes i un mercat d’art. Concerts de
hip hop, dij’s amb músiques del mòn. Plantades de gegants, cercavila...
Per acabar, la gran Festa de les Cultures i la Diversitat, on es
veurà una mostra de danses i balls tradicionals, de música, fira
gastronòmica i cultural, i finalment vermut musical, amb recital
de poemes en totes les llengües, música de cantautors i cantautores d’arreu, i més… una setmana plena de noves experiències, d’art i diversió!

Com ens financem
El projecte compte amb el suport
econòmic del programa comunitari
que hi ha a Santa Eugènia i a Can
Gibert, PEIC (Pla d’Educació i
Convivència) i d’empreses que
promocionen part de les despeses:
materials i maquinària per la realització dels murals i les despeses de
les diferents activitats culturals que
es realitzaran el cap de setmana.
Així com de veïnes i veïns implicats
que a títol personal hi col·labora.

Tu pots fer-ho possible!
Micromecenatge. Verkami
Per assumir les despeses del desplaçament, dietes
i allotjament dels artistes que seran protagonistes
d'aquesta 2a edició i editar un catàleg amb totes
les accions d’aquest monar’T, incorporant la seva
trajectòria artística, necessitem l’aportació de mecenatge. Cerquem la vostra col·laboració, per
continuar incorporant aquesta mirada comunitària
que envolta tot el monar’T.
Entre totes i tots sumem per generar cultura i
transformació social!
Podeu fer la vostra aportació a:

https://vkm.is/festivalmonart
Del 5 d’agost al 13 de setembre de 2020

Bases per la inscripció
Termini inscripcions de l’11 de juny al 26 de juliol de 2020
Realització del festival: els murals s’hauran de pintar del 21 al 27 de setembre del 2020.
Convocatòria dirigida a artistes, grafiters/es, muralistes, il·lustradors/es i pintors/es.
 La participació està oberta tant a persones individuals com a col·lectius artístics.
 Temàtica: DIVERSITAT I RIQUESA CULTURAL ALS BARRIS. A Santa Eugènia de Ter i a Can Gibert del Pla hi conviuen veïnatge
de 79 nacionalitats.
 L’obra ha de ser apolítica, neutral i no religiosa.
 Ubicació: 10 espais de petit, mitjà i gran format.
 Els espais es poden veure a la web www.monart.cat, en un google maps en l’apartat de la segona edició. Cada espai pot
constar d’un o més plans (hi ha espais que consten de varies parets, persianes o mobiliari urbà).
 Presentació dels projectes: De l’11 de juny al 26 de juliol cal presentar:
· Formulari complimentat. El trobareu a la web www.monart.cat.
· Projecte definitiu en format jpg / pdf a través del formulari adjunt adaptat pel festival (no s'acceptaran com a projecte dossier d'obra feta
anteriorment), explicació de l’obra, descripció i relació amb la temàtica.
· També podeu posar-hi enllaços a web, facebook o instagram.
· Material a utilitzar per la realització del mural: número aproximat d'spray i colors de la casa Montana, pintura plàstica, rodets, brotxes...
 L’artista accepta la cessió dels drets d’imatge de l’obra realitzada per la promoció del Festival monar’T i pel catàleg que s’editarà posteriorment.
 El Festival monar’T es farà càrrec dels materials i permisos necessaris, prèvia posada en comú amb els artistes. monar’T posarà a l’abast
cursos per a poder utilitzar grues per als artistes que no disposin del carnet i kits E.P.I (protecció individual), o en el seu cas personal de
suport qualificat.
 Els artistes han de tenir en compte l’estat de les parets (podeu veure-les a les imatges i a les direccions de google maps que es proporciona
a la web) i utilitzar les seves imperfeccions o desperfectes en pro de l’obra, ja que monar’T no es fa responsable de la restauració d’aquestes.
 Un cop finalitzada la selecció, l’organització es posarà en contacte amb els artistes per resoldre qualsevol dubte i demanar el material necessari.
 Els artistes seleccionats, per complimentar el llibre que s’editarà posteriorment com a catàleg, hauran de presentar:
· Currículum redactat i breu descripció de la seva obra i trajectòria.
· 2 o 3 imatges (tif / pdf) en bona definició d’obra realitzada prèviament.
El monar’T es reserva el dret de qualsevol canvi en el Festival degut a causes de força major.


Què oferim als artistes
participants



Desplaçament amb un màxim de 200 € per
procedència dins la Comunitat Europea i
400 € fora de la Comunitat Europea.
250 € com a retribució per al artista o
col·lectiu.
Materials + allotjament + dietes + promoció
+ llibre catàleg del festival +10 prints d'alta
qualitat de l'obra realitzada + una bossa i
una samarreta amb disseny del festival.

Exposició col·lectiva durant el festival i el
mes següent.
Espais de taller per pintar a més de les
parets i persianes.
Mercat d'art on vendre obra durant la
setmana del festival.

Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar-nos a:
hola@festivalmonart.cat.
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