
 

 



 

 

 

Agraïments: A tothom que continua somniant, creient,  
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Què és el Festival 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'adminis-

tracions, com a nivell individual, d'artistes i veïns implicats.  
 

El 2021 és la seva 3a 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 caràc-

ter 100% social i de temàtica multicultural.  

Enguany volem fer visible també altres formes de diversi-

tat presents en els nostres barris a través de dos projec-

tes socials: la diversitat funcional, amb la incorporació 

d'un nou servei al territori, i la diversitat en salut mental. 

I a més, aquest monar'T incorporarà una gestió ecològica  

i sostenible. 
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Qui hi ha al darrera de la iniciativa? 

Com a projecte artístic, cultural i comunitari, 

el Festival 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 dife-

rents nacionalitats que hi conviuen. 
 

Per la vessant comunitària: tots aquells veïns/es, les dues associaci-

ons 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. 
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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. 
  

Fer visible la riquesa i la diversitat cultu-

ral 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, des-

centralitzant la cultura als barris i donant veu 

als nostres artistes locals, i cedint espai de visi-

bilitat 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 di-

versitat cultural de la seva po-

blació, i alhora amb la pròpia 

essència de barri, que faci mi-

llorar la vida dels veïns i veïnes 

i sigui un atractiu artístic, cul-

tural i lúdic, donant un valor 

afegit que generi visites de 

gent de fora del territori.  
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Com ho farem  

Durant la setmana del 20 al 26 de setembre de 2021, es 

duran a terme, als barris de Santa Eugènia i Can Gibert,  

13 intervencions artístiques al territori.  
 

Un total de 16 artistes  

(20% locals, 10% autonòmics, 25% nacionals,  

20% internacionals i 25% 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 16 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 per a joves i 

adults, d’esprai i grafitti, de tablet & Dj, arts escèniques... visi-

tes guiades per conèixer l’itinerari del monar’T. Podrem gau-

dir d’una exposició dels artistes i d’un mercat d’art i d’inter-

vencions al mur lliure.  

Concerts i demostracions de hip hop, de break dance, dij’s 

amb músiques del món, taula rodona de debat i reflexió i passi 

de documentals entorn a  l’art urbà. 

 

Per acabar, la “Gran Festa de les Cultures i la Diversitat”, amb mostres de 

dansa i balls tradicionals, de música, fira gastronòmica i cultural... i finalment 

vermut musical amb recital de poemes en totes les llengües, música de can-

tautores i cantautors d’arreu, i molt més... una setmana plena de noves expe-

riències d’art i diversió! 

La setmana del Festival 
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El Festival monar’T compte amb 

el suport econòmic del progra-

ma comunitari que hi ha a Santa 

Eugènia i a Can Gibert, PEIC 

(Pla d’Educació i Convivència), 

del Centre Cívic Santa Eugènia, 

de les aportacions en el projec-

te de micromecenatge Verkami 

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. 

També les veïnes i veïns impli-

cats que a títol personal hi 

col·labora. 

Com ens financem 
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Tu ho has pogut fer possible!  Micromecenatge. Verkami 

Per assumir les despeses del desplaçament, dietes i allotjament dels artistes que 

són protagonistes d'aquesta 3a edició i editar un catàleg amb totes les accions 

d’aquest monar’T, incorporant la seva trajectòria artística, hem comptat amb 

l’aportació de mecenatge. És important 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! 

S’ha portat a terme a:  

https://vkm.is/festivalmonart 

De l’1 de juny al 10 de juliol de 2021 

 

Aquestes recompenses estaran disponibles durant la setmana del monar’T 
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Espai 1 
Judith Iglesias i Ferrer 
Girona 
@flordeperico 
 
Hortes de Santa Eugènia 
7 casetes de fusta 
  

Els artistes participants              

Espai 2a 
El Rughi 
Martina Franca (Itàlia) 
@el_rughi 
 
Col·legi Maristes Girona 
Mur   

Espai 2b 
Rice 
Barcelona 
@ricebarcelona 
 
Col·legi Maristes Girona 
Mur [projecte social]
   

Espai 3 
M. Àngels Maresma / Isaura Creus 
Blanes / Girona 
@mariaangelsmaresma 
 
Carrer Maçana, 2-4 
Persiana   

Espai 4 
Saves 
Madrid 
@savess_ 
 
Carrer de les Gavarres, 20 
Façana   

Espai 5 
Debra Espinosa 
Sabadell 
@art.debespinosa 
 
Carrer Joan Jalpí, 15 - Carrer Costabona, 38 
Façana   

Espai 6 
Malpegados 
Xile / Barcelona 
@MALPEGADOS 
 
Carrer Campcardós, 77 - 
Camí Pedraforca 
Façana   
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                    www.festivalmonart.cat 

Espai 7 
Rata con corbata 
Salt 
@rata_con_corbata 
 
 Carrer Montnegre, 76 
Caseta Endesa [projecte social] 
  

Espai 8 
GRVM 
Girona 
@graff_gram 
 
Passatge Taga, 12 
Paret i persiana 
  

Espai 9 
Manila Wall Art 
Getafe (Madrid) 
@manilawallart 
 
Plaça Pere Calders 
Caseta de fusta 
  

Espai 10 
AKOS 
Alcorcón (Madrid) 
@akosart 
 
Carrer Campcardós - Carrer Orient 
5 persianes   

Espai 11 
Mari Ángeles & Luck 
Jaén / Girona 
@ange_zafra 
 
Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) 
Parets [projecte social]   

Espai 12 
Julia Postoyalkova 
Saint Petersburgo (Rússia) / Barcelona 
@200x200_artist 
 
Passeig d’Olot, 42 
Mur   



 

 

i Centre Cívic Santa Eugènia 

C/ Santa Eugènia, 146 - 17006 Girona | 972 245 111 

www.festivalmonart.cat  |  hola@festivalmonart.cat 

Organitza: 

Col·laboren: 

 
&  

Promotors: 

Amb el suport: 


