
 

 

DISSABTE 25 DE SETEMBRE 
 

PLACETA DELS SEIXANTA-QUATRE  
 

A les 9.15 h  

Inauguració de “la placeta dels seixanta-quatre”  
al lateral de Can Ninetes, amb reconeixement a l’espai 

dinamitzat diàriament amb les taules d’escacs pel Club 

d’Escacs de Santa Eugènia. 
 

A les 10 h 

I Campionat d’escacs “La placeta dels seixanta-

quatre”. Sistema Masnou. 90 min.  

Cal Inscripció prèvia clubescacssantaeugenia@gmail.com 
 

A les 12 h 

Presentació del llibre “The Fully-Fledged-French”  
a càrrec del GM Viktor Moskalenko amb signatura de 

llibres. Organitza: Club d’Escacs de Santa Eugènia 

 

 

CENTRE CÍVIC SANTA EUGÈNIA, CARRER DE BAIX, 

LA MARFÀ 
 

De les 10 a les 13h 

Espai creatiu, artístic, cultural i sostenible 
Deixa’t perdre per l’espai on de la mà d’artistes et pro-

posaran fer-te retrats, caricatures, pintar cares, tallers de 

henna, de trenes africanes, de nail art,..., activitats i ta-

llers d’art reciclat i sostenibles, papiroflèxia... i un munt 

de propostes per gaudir en família. 

No cal inscripció prèvia.    
  

De les 10 a les 13h 

Taller participatiu de graffitis efímers a càrrec de 

l’artista @margalef.co  
Sortida Can Ninetes. Itinerant en diferents espais públics 

de Santa Eugènia i Can Gibert.  

Participa d’aquest experiència de mans de l’artista Josep 

Fernández Margalef, amb l’objectiu de donar a conèixer i 

practicar amb els diferents exemples efímers de graffitis. 

Tècniques i materials diversos que permeten aplicar un 

missatge a l’espai urbà per un temps limitat i sota condi-

cionants ambientals. El seu resultat serà limitat en el 

temps, i tan sols els podrem gaudir per uns instants o a 

través de la seva documentació. 

Taller gratuït i obert a tots els públics 

Caldrà inscripció prèvia a www.girona.cat/agenda  
 

A les 10h, a les 11h i a les 12h 

Tallers familiars d’introducció i producció amb  

tablet  
Per a què grans i petits aprenguin i puguin experimentar 

amb la música. 

Activitat gratuïta 

Caldrà inscripció prèvia a www.girona.cat/agenda   

Organitza: EUMES – Escola de música avançada i so 

 

 

PROGRAMA D’ACTIVITATS 

 

 

 

SALA D’ACTES DE LA MARFÀ 
 

DILLUNS 20 DE SETEMBRE 
 
A les 20 h  

Presentació de la 3a edició del Festival monar’T  
que donarà arrencada al Festival.  

 

DIJOUS 23 DE SETEMBRE 
 

A les 20 h  

TAULA RODONA A CÀRREC DELS ARTISTES DEL monar’T 
Debat i reflexió sobre l’art urbà i les seves paradoxes en la 

pràctica contemporània (visions, projecció, futur, el paper dels 

festivals com a agents de difusió d’aquesta disciplina artística,..) 

amb la participació d’artistes vinculats i col·laboradors del mo-

nar’T i agents culturals gironins. 

Conduit per Adela Vilar.  

 
 

DIVENDRES 24 DE SETEMBRE 
 

Doble passi a les 17.30 h i a les 19 h 

ESPECTACLE FAMILIAR  

“La Quela” de Brodas Bros i Tantàgora 
La Quela, que ben bé podria ser la neta de “la masovera se’n 

va al mercat”, és la protagonista d’aquesta proposta escènica 

de petit format que anirà enfilant ritmes i rimes nascudes del 

retrobament de la paraula amb el cant i el moviment. Un es-

pectacle per als més petits, amb dramatúrgia de Roser Ros i la 

direcció artística de la companyia de dansa urbana Brodas 

Bros! Activitat gratuïta per a famílies i infants a partir de 3 anys 

(aforament limitat cal inscripció prèvia a www.girona.cat/

agenda . Organitza: La Marfà 

 

A les 21 h  

Accions a l’entorn de l’art i l’anatomia 
Duel de pissarres – lliçó d’anatomia. 

Acció realitzada per l’artista Pep Admetlla i el neurocirurgià i 

degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, 

Joan San, amb la col.laboració de la violinista Lisa Bausé i sosté 

la direcció de Isa Campo, guionista i directora de cinema.  

Caldrà inscripció prèvia a www.girona.cat/agenda .  

Activitat gratuïta 
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DISSABTE 25 DE SETEMBRE 
 

SALA D’ACTES DE LA MARFÀ 
 
A les 11 h  

HORA DEL CONTE 

CONTES DE GIUSEPPE VERDI 
A càrrec d’Albert Estengre 

Una maqueta ens permet entrar a un “gran teatre d’ò-

pera” per conèixer ben bé què és el que s’hi fa. Hi visi-

tarem l’escenari, les butaques, les llotges i el fossat de 

l’orquestra. Coneixerem qui era en Giuseppe Verdi, la 

seva música i alguns dels personatges de les obres que 

ens va explicar... I finalment, posarem música a un con-

te que explicarem cantant mentre és representat amb 

petits titelles. 

Activitat gratuïta per a famílies i infants a partir de 4 

anys  

Caldrà inscripció prèvia a www.girona.cat/agenda   

Organitza: Biblioteca Salvador Allende 

 

 

PLAÇA MARFÀ 
 

A les 12 h  

ESPECTACLE OBERT PER A TOTS ELS PÚBLICS 

POPPING SHARING 
A càrrec de RADO DANCE, un jove celranenc ballarí 

que investiga i aprèn de forma autodidacta en el món 

del Popping. Un espectacle amb una clara voluntat di-

vulgativa, pedagògica i participativa. A través d’uns te-

mes especialment seleccionats, en Rado Dance ofereix 

unes coreografies en la que es poden identificar clara-

ment uns moviments propis del gènere. 

Una proposta nova, moderna, jove connectada a dife-

rents estils musicals com la música disco, el funky, el 

Hip-Hop, el Dub Step, l’electrònica o el trap. 

No cal inscripció prèvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A partir de les 18 h   

GRAN FESTA DE LE CULTURES I LA DIVERSITAT  
De mà de més de 50 entitats veïnals, socials i cultu-

rals de Santa Eugènia de Ter i de Can Gibert del 

Pla, durant la tarda nit del dissabte, gaudirem ple-

gats i visibilitzarem la RIQUESA i la DIVERSITAT 

cultural dels nostres barris, amb Mostres de danses 

i balls tradicionals, Mostres de música del món, 

Exhibicions de vestuaris i activitats culturals, Fira 

gastronòmica cultural, Presentació del videoclip: 

“Refem el futur” del projecte NEU, Música multi-

culturals amb Dj’s, Castell de focs artificials,... 

 

DIUMENGE 26 DE SETEMBRE 
 

PLAÇA MARFÀ 
 

De les 11 h a les 13.30 h  

VERMUT POÈTIC MUSICAL 
Poemes en tots els idiomes i música de l’ànima de cantau-

tors i cantautores d’arreu. Una darrera manera de visibilit-

zar la RIQUESA i la DIVERSITAT cultural amb 23 idiomes 

convivint. 

Enguany, brindant homenatge al nostre estimat 

col.laborador Manel Bielsa, a qui recordem pujant a un pri-

mer autobús plegats, que ens va ajudar a començar a dibui-

xar el monar’T per primera vegada. 
 

A les 13.30 h   

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ COL·LECTIVA de fotografies i 

escrits en record i homenatge al nostre estimat 

col.laborador Manel Bielsa.  
 

De les 11 h a les 13.30 h  

COMMUNITY PAINT JAM 
Espai comunitari obert de creació artística, on tothom, ar-

tista o no artista, gran o petit, podrà expressar-se amb qual-

sevol tipus de pintura sobre una mateixa superfície, fent un 

gran mural col·lectiu de tancament del Festival. 

 

 

SORTIDA DE CAN NINETES 
 

A les 19 h  

VISITA TEATRALITZADA “HISTÒRIES EUGENIENQUES”. 

Per les llegendes urbanes de Santa Eugènia, La Rodo-

na i Can Gibert. 
A càrrec de Teatre de Contacte 

Visita teatralitzada inspirada en les llegendes del recull d’his-

tòries eugenienques escrit per Jaume Prat amb dibuixos 

d’en Quim Paredes. Una bona manera de (re)descobrir 

aquest bocí de Girona, a través del recull d’històries, algu-

nes reals, altres inventades, la majoria amb un rerefons his-

tòric i unes poques amb un toc de màgia, amb les quals es 

vol donar la visibilitat que es mereix a l’antic poble i actual 

barri gironí de Santa Eugènia de Ter. 

Cal inscripció prèvia a www.girona.cat/agenda  

 

ALTRES INTERVENCIONS ARTÍSTIQUES  

COMPLEMENTÀRIES 
 

PLAÇA MARFÀ 
 

Del 20 al 26 de setembre 

ESCULTURA PÚBLICA AMB FERRO RECICLAT  

“NEN JUGANT A BALES”  
Durant la setmana que dura el monar’T, l’artista argentí 

Juan Del Estero ens mostrarà el procés de creació d’una 

escultura d’1 metre d’alçada amb ferro reciclat, reivindicant 

el joc de les bales com un joc popular i universal, que s’ha 

transmès de generació a generació sense limitació geogràfi-

ca o temporal, quelcom que ens uneix dins la diversitat i la 

riquesa cultural que hi ha a tots els infants d’arreu. 
 

Diumenge 26 de setembre a les 19 h  

Desmuntatge de l’escultura efímera “la unió fa la força” i 

inauguració de l’escultura “nen jugant a bales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE  

CAN GIBERT DEL PLA 
 

De dimarts a divendres de 17.30 a 19.30 h 

Al Camp de futbol municipal de Can Gibert del Pla 

MURS LLIURES. Tallers de graffiti per a tota la famí-

lia, per a adolescents i joves.  
Activitat gratuïta (aforament limitat cal inscripció prèvia a 

www.girona.cat/agenda) 

 
 

De dimarts a divendres de 17.30 a 19.30 h  

Al Camp de futbol municipal de Can Gibert del Pla 

TALLERS DE GRAFFITI PER A GRUPS 
Activitat gratuïta (aforament limitat cal inscripció prèvia al 

Centre Cívic Santa Eugènia) 

Contacte: Tel. 972 245 111 o al correu electrònic  

ccsantaeugenia@ajgirona.cat 

 
 

Dissabte 25 de les 10 a les 18 h  

PINTADA COL.LECTIVA D’ARTISTES VINCULATS AL 

monar’T . ESPAI FULL SOUND DJ a càrrec de l’Associació 

Music & Energy  

 

EXPOSICIONS 
 

Del 20 de setembre al 30 d’octubre del 2021 

Centre Cívic Santa Eugènia / Can Ninetes 

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA de les i els artistes participants de la 

#3a EDICIÓ del monar’T i 

MERCAT D’ART 

Comissària Milagros Gómez 
 

De l’1 al 18 de setembre  Centre Cívic Santa Eugènia i 

Del 20 al 26 de setembre  Sala de miralls de Can Ninetes 

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA dels projectes presentats al concurs de 

cartells i il.lustracions per escollir la imatge gràfica de la #3a 

EDICIÓ de monar’T.  
 

Del 20 al 26 de setembre  Sala d’actes de La Marfà 

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DE FOTOGRAFIES I ESCRITS en record i 

homenatge al nostre estimat col.laborador Manel Bielsa. 

Inauguració i homenatge diumenge 26 a les 13.30h. 
 
 

Del 20 al 26 de setembre 

Biblioteca Salvador Allende 

APARADOR DE BIBLIOGRAFIA sobre art urbà  

 

 

DOCUMENTALS SOBRE ART URBÀ 
Del 20 al 26 de setembre  

A la sala d’actes de La Marfà 

Projecció oberta i continua de documentals so-

bre art urbà  

 

 

VISITES GUIADES I RUTES 
Del 20 al 26 de setembre  

Visites guiades per la #3a EDICIÓ del monar’T 

De dimecres a diumenge d’11 a 12h i de 18.30 a 19.30h  

Diumenge 26 d’11 a 12h visita en bicicleta organitzada 

per l’entitat Mou-te en bici. 

 

Divendres 24 d'11 a 19.30h  

Visites guiades amb mobilitat reduida per la #3a 

EDICIÓ del monar'T 

Passejades de 30 minuts per a dues persones amb mobi-

litat reduïda amb tricicles elèctrics, passejades organitza-

des a càrrec de l'entitat "En bici sense edat". Inscripció 

prèvia al Centre Cívic de Santa Eugènia. 

 

 

DESCOBREIX LES RUTES DE LA #1a i la #2a  
edició del monar’T  
Del 20 al 26 de setembre del 2021 

Participa al concurs i descobreix els enigmes que et pro-

posem dins les rutes dels espais de la primera i la segona 

edició del monar’T, obtindràs “El conte del monar’T” i 

coneixeràs totes les intervencions artístiques del barri.  

Pots venir a buscar els enigmes a Can Ninetes o descar-

regar-los a: www.festivalmonart.cat 

 

 

Fes la teva instantània del monar’T i participa en el 

concurs d’instagram 

Segueix tota la programació a @festivalmonart 
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