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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  és 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.



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 elconfiguren.

# ar’T mon  ens identifica 

 com a iniciativa amb una clara 
voluntat artística.

 @oriol.tuca©



# #1a EDICIÓ monar'TAquesta , del Festival  es porta a terme 
del  a Santa Eugènia de Ter       23 al 29 de setembre del 2019
i a Can Gibert del Pla, amb   territorials     1 intervencions6
dins els barris.

# Durant aquesta setmana 20 artistes (un 20% locals,                    
un 25% autonòmics, un 15% nacionals, un 20% internacionals 
i un 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.

# monar'TI el cap de setmana el  fon 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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monar’T, EL PRIMER GRAN ÈXIT!
El previ de Primavera del monar’T

L’energia positiva està present als barris de Can Gibert del Pla i de Santa Eugènia de Ter!

# El dia vam dur a terme el primer aconteixement del                         25 de maig de 2019 monar’T.
Es va celebrar el . Una jornada intensa on vam poder compartir el que serà  Previ de Primavera
un GRAN FESTIVAL que ens aglutina, comunitat, cultura i art.

# Des de les 8 del matí fins a ben entrada la matinada,  que han format part           quinze artistes
del disseny del monar’T, van tenir la iniciativa de fer un mural col.lectiu a la Plaça Isabel Vilà i Pujol. 
Quaranta metres 79 nacionalitats  de mural on un skyline d’edificis representatius de les           
que configuren el teixit veïnal de Santa Eugènia i Can Gibert, amb ocells propis de l’estil               
de cada artista, i alhora icones de processos migratoris, configuren un racó del barri, reflexa        
de la DIVERSITAT I LA RIQUESA CULTURAL que hi ha al territori.

# Una jornada on les Associacions veïnals i culturals, veïns i veïnes, que formen part del projecte,    
i col.laboradors, en van ser els protagonistes, organitzant activitats paral.leles musicals, culturals, 
familiars i de promoció i difusió del que és i serà monar’T.
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# També hi va haver un espai per tal de recollir i implicar la comunitat en la configuració del que 
serà el cap de setmana cultural de la  del monar’T, els dies  i de .   #1a EDICIÓ  28 29 setembre
Un munt d’idees van sorgir, i ajudaran a les entitats a dissenyar un munt d’activitats culturals      
per a tothom.

ENDAVANT monar’T!!!

Merci per la vostra implicació.

# També hi va haver un espai per tal de recollir i implicar la comunitat en la configuració del que 
serà el cap de setmana cultural de la  del monar’T, els dies  i de .   #1a EDICIÓ 28 29 setembre  
Un munt d’idees van sorgir, i ajudaran a les entitats a dissenyar un munt d’activitats culturals      
per a tothom.

ENDAVANT monar’T!!!

Merci per la vostra implicació.
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Mireya González Escolà
MIREYA / EYA

Tàrrega

@yeyahgon_art

www.artxiudemi.blogspot.com

Enric Lucas Parra

GREENDEL 15

Girona
@greendel15

Danny Rumbl

Països Baixos
@dannyrumbl

www.dannyrumbl.com

Eze Valentín
TREZE20
Argentina
@treze20

Via Verda,
Avinguda Josep Terradellas 
Rotonda Palau Firal.
CASETA DE FUSTA D’ENHER

Carrer Marfà /
MUR

Carrer Marfà /
MUR

Plaça Güell / 
Carrer Santa Eugènia
LA ROTONDA: 6 PERSIANES

#1a EDICIÓ
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Wild Welva
Sebastián Martín

Raúl Molín
Huelva

www.wildwelva.com

Oriol Arumí
Lleida

www.oriolarumi.com

Carrer de Sta. Eugènia,182 
Carrer Costabona /
3 FAÇANES

Bido

Itàlia

@bifidoart

bifidoart.me

Pau Morales Albert
Girona
@paumoralesalbert
www.paumorales.com

Carrer de la Maçana /
Carrer Riu Güell
Escola Sta. Eugènia / FAÇANA

5 Carrer de les Gavarres, 20 / 
PARET

6

Carrer de la Maçana /
Carrer Puigmal
2 PERSIANES7
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Aleix Font Arroyo

Girona

@aleix.font.arroyo

https://tremendamente.wixsite.com/

                                tremendamente

Passeig d’Olot /
Plaça Fidel Aguilar /
MUR

Omar Ajlani Vázquez

Galicia

www.blaublau.org

Margalef

Granollers

@margalef.co

www.margalef.co

Carrer Riu Güell, 170,
El Güell Espai Jove /
BANCS

Eduard Secrest Soy

RICE 
Projecte Social
@ricebarcelona
www.ricevisualartist.wixsite.com/rice

8
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Carrer Riu Güell, 178
Centre de Distribució 
d’Aliments(CDA) / PERSIANES11

Carrer 
Tomàs Carreras Artau /
CASETA ENHER
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Miguel Martínez

24SEVEN_ART

Blanes

@24seven_art

Passatge Puigneulos, 18
PERSIANA12
Dolores Duran Arcas

@doloresduranarcas

Erik Schmitz 

Lleida

@erikschmitz.art

www.erikschmitz.art

Roberto Urbani

www.artistidibottega.it

Itàlia

C/. Taga, 4 

Espai Cívic Can Gibert

Projecte Social13

C/. Taga, 4 

Espai Cívic Can Gibert13

C/. Taga, 4 

Espai Cívic Can Gibert13
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Àlex Martín Vinyals
@alexmartvin
www.alexmartvin.blogspot.com

Carrer Taga, 1
Escola Josep Dalmau Carles
FAÇANA - Projecte Social

Clara Gassiot

www.claragassiot.com

Parc Mas Masó
PONT - Projecte social

Carrer Sant Sebastià, 26
passatge plaça Isabel Vilà
PARET

14 15

16

B:K

La Seu d’Urgell

Free_butzina

Andreu Elias
@andreuelias
www.andreuelias.jimdo.com
Instagram: andreuelia

Carrer Taga, 1
Escola Josep Dalmau Carles
FAÇANA - Projecte Social14
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Del 23 al 29 de setembre de 2019
Intervenció dels artistes en 16 espais 

a Santa Eugènia de Ter 
i a Can Gibert del Pla.

Dissabte 28 i Diumenge 29
Descobreix les activitats que es portaran 

a terme a les Places i Equipaments 
d’ambdós barris.

ACTIVITATSACTIVITATS

Del 23 al 29 de setembre de 2019
Intervenció dels artistes en 16 espais 

a Santa Eugènia de Ter 
i a Can Gibert del Pla.

Dissabte 28 i Diumenge 29
Descobreix les activitats que es portaran 

a terme a les Places i Equipaments 
d’ambdós barris.



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 

COL·LABORA: 

ORGANITZA: 

#1a EDICIÓ 
www.festivalmonart.cat  
hola@festivalmonart.cat 

MAGAZINE CULTURAL GIRONA - ROUSSILLON 

s 

 

 

AMB EL SUPORT DE: 

PROMOTORS: 

V E R K A M I 

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