
>>ART IN MOTION 2018 
PARC CENTRAL GIRONA 
9 DE JUNY<< 

DIA 9 DE JUNY    HORA: 10H-24H   LLOC : 
Estació Ave Parc Central Estació Jove. 

 Acció multidisciplinària amb 
conferències, art en viu, taller per 
joves. 

 Actuació de 12 artistes urbans 
vinguts de diferents llocs i artistes 
urbans de la ciutat de Girona 
conviuran i  intervindran 4 cubs de 
gran format en una acció de 
pintura en viu en l'entorn de 
l'Urban Art i el grafit programat 
dintre del marc TEMPS D’ART 
2018. 
 



 
 

>>>QUÈ ÉS? 
És una instal·lació versàtil i una zona 
d'esbarjo. Un punt de trobada per als 
ciutadans i per al gaudi de l'art i la 
cultura en espais públics. 
L'Art in Motion crea un espai efímer 
de participació. És una acció amable i 
participativa, culturalment oberta i 
activa. És un espai on interessar-se per 
l'art urbà i interaccionar amb els 
artistes. 
Una acció amb la que  seduir a tothom 
a través de l’experiència i la creació 
única de l’art.  



>>>Objectiu específic 
El pla cultural de la plataforma 
Art In Motion, vol potenciar la 
comunitat artística de l'art urbà i 
el grafiti a cada ciutat que visita.  

Volem que els artistes 
s’identifiquin amb el territori i que 
el territori s’identifiqui amb els 
seus artistes.  

 



>>>A quí va dirigit? 

Per Art In Motion la gent es fa 
protagonista. Acció participativa 
on sentir-se inclòs i sentir-se part 
de l'acció. És cerca que la 
ciutadania de la zona de Sant 
Narcís i la ciutat de Girona  
s'apropi per interessar-se per l'art 
i interaccionar amb els artistes i 
provocar que els artistes 
s'identifiquin amb el territori. 

Es vol convidar a les entitats i 
associacions a participar  per 
seduir als col•lectius a través de 
l'experiència artística i de creació 
única. 
 



>>>Objectius operatius 

Ja que l’esdeveniment Art In Motion, vol 
vincular la ciutat o municipi on es duu a 
terme amb els artistes que pertanyen a 
aquesta disciplina, es important, per 
apropar-los,fer-ho mitjançant la 
participació, l'exhibició expositiva del seu 
art i el procés creatiu de l’art urbà.  

Per aquest motiu  es programen activitats 
com una festa de l'art que consisteix en; 
accions d'art en viu,música, conferències i 
tallers. 

Estan convidats a participar les entitats 
socials i 3er sector a formar-ne part. 
Tanmateix es sol·licita permís per habilitar 
una zona per refrigeris - gastronomia  així 
com concept store (merkadillu). 

Es programen conferències i workshops on 
aprendre, a nivell tècnic,històric i legal, tot 
allò referent al grafiti i l’art urbà. 

Tan mateix busquem un espai expositiu al 
municipi on mostrar públicament  la 
col·lecció d’art urbà que es va generant en 
aquests esdeveniments des de l’any 2015. 

 



>>>ARTISTES CONFIRMATS 

 JOFRE OLIVERES  

 FLAN NOT RULES 

            CRISTINA LLIURAT 

                 MATEU TARGA 

                 ELEDU 

                 TURKESA 

                 WERENS 

                 EL DIOS DE LOS TRES  

                 MALICIA 

                 BUNNY 

                 ALBERTO DE BLOBS 

                 FER KRUEGER 

                 +4 ARTISTES DE GIRONA 
DE L’ESCENA DEL GRAFITI. 



>>>CONFERENCIES I TALLERS 

CONFERENCIES: 

TALLERS: 

.-WERENS, taller iniciàtic de la tècnica 
del grafiti per menor de 12 anys. Pre 
inscripció 

  

ORGANITZADORS DE GAR A GAR 
FESTIVAL DE LLEIDA 

.-Parlaran del seu enginy en aturar la 
despoblació del poble de Penelles 
gràcies a la transformació del poble en 
un museu d art urbà. 

  

ART I TECNOLOGIA 

No Materia 

ART EN DIRECTE AMB PROJECCIO 
D’ALBERTO DE BLOBS I MÚSICA DE 
JOAN CUIXART. 

 



ARTISTA ESPAI HORA QUE DESTINATARIS NECESSITATS 

FESTIVAL GAR A GAR ESTACIÓ 

JOVE 

11H-12:30H CONFERENCIA 

SOBRE LA 

TRANSFORMACIÓ 

D UN POBLE EN 

QUE  L’ART URBÀ  

VA PARAR LA 

DESPOBLACIÓ 

TOTS EL PÚBLICS  TAULA, MICROS , 

AIGUA 

PLASMA 

PRE INSCRIPCIÓ 

 

WERENS 

 

PLAÇA AVE 

 

11H-12.30H 

 

INICIACIÓ AL 

GRAFITI 

 

DE 8 A 14 ANYS 

GRUP DE 10 NENS 

 

PREINSCRIPCIÓ 

WERENS PLAÇA AVE 12.30H-14H INICIACIÓ AL 

GRAFITI 

DE 8 A 14 ANYS LLIURE 

ART N MOTION PLAÇA AVE 17H-22H EXHIBICIÓ DE 

GRAFITI 

TOTS EL PÚBLICS  5 CUBS 

 LLIURE 

ALBERTO DE BLOBS I 

ANIMAL RIDENS 

PLAÇA DEL 

AVE 

22H TECNOLOGIA I ART  

ART INTERACTIU, 

PROJECTAT  AMB 

MUSICA 

TOTS EL PÚBLICS 3 PROJECTORS 

LLIURE 


