
A LA PLACETA DELS SEIXANTA-QUATRE 
 

DISSABTE 24 DE SETEMBRE 

A les 10 h 

II Campionat d’escacs “La placeta dels seixanta-

quatre” Sistema Masnou. 90 min.  

Cal Inscripció: clubescacssantaeugenia@gmail.com.  

Organitza: Club d’Escacs de Santa Eugènia 

 

 

Al CENTRE CÍVIC SANTA EUGÈNIA, CARRER DE 

BAIX, I LA MARFÀ 
 
DISSABTE 24 DE SETEMBRE 
 
De les 10 a les 13 h 

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

saran fer-te retrats, pintar cares, tallers de henna, de trenes 

africanes, de nail art… activitats i tallers de grafittis, de 

papiroflèxia i origami... i un munt de propostes per gaudir 

en família. Espai de joc amb col·laboració del Festival Ludi-

vers Tallers gratuïts per a petits i grans. No cal inscripció 

prèvia 

  

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

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: www.girona.cat/agenda 

Organitza: EUMES – Escola de música avançada i so 

 

De les 10 a les 12 h 

Taller de gravat urbà: Estampa Nómade-Callejera a 

càrrec de l’artista MaiNav  
Sortida Can Ninetes. Itinerant en diferents espais públics  

de Santa Eugènia i Can Gibert.  

Taller nòmada i portàtil, que necessita una mirada atenta, i 

sempre alerta, en la recerca de noves superfícies que per-

metin treballar amb el catàleg de dissenys urbans. Amb 

tinta, un rodet i pràctica com a elements principals s’acon-

segueix transformar un element del terra que tothom tre-

pitja diàriament per convertir-lo en un element artístic. 

Taller gratuït i obert a tots els públics. 

Caldrà inscripció: www.girona.cat/agenda 

Organitza: Cicle A Prop 

 

De les 10 a les 12 h 

Fronteres invisibles, surt al carrer! 
Joc educatiu que trenca murs mitjançant el diàleg i la com-

prensió dels problemes reals que ens envolten. Aquest joc 

de rols, mostra l’escenari amb el qual es troba una persona 

immigrant quan arriba a l’Estat Espanyol i ha de gestionar el 

seu ingrés com a persona regular en el país. L’objectiu del 

mateix és que el personatge aconsegueixi el permís de resi-

dència. Per fer-ho, haurà de recórrer un taulell que posarà 

la seva vida contra les cordes.   

Cal inscripció www.girona.cat/agenda 
 

De les 11 a les 12 h 

Espectacle Musical de Carrer Residual/Gurus 
Sonoritat electrònica, llenguatge rítmic de l’Índia, instru-

ments originals, humor i improvisació teatral, es combinen 

en un ritual col.lectiu irrepetible. 

A càrrec de Residual / Gurus  

Organitza: La Marfà – Centre de Creació Musical 

DISSABTE 25 DE SETEMBRE 

PROGRAMA D’ACTIVITATS 

 
A LA SALA D’ACTES DE LA MARFÀ 
 
DILLUNS 19 DE SETEMBRE 
A les 20 h  

Presentació de la #4a edició del Festival monar’T  
que donarà arrencada al Festival.  

 

DIMECRES 21 DE SETEMBRE 
 

A les 20 h  

TAULA RODONA:  l’art urbà, espai públic i educació en 

valors. Elements de transformació social    
Debat i reflexió sobre com l’art urbà pot esdevenir una eina 

de transformació social i cultural, generant consciència 

col·lectiva social i alhora fomentant valors de convivència, 

respecte, tolerància, i alhora trencar actituds xenòfobes, 

racistes... Un diàleg obert entre veïnes i veïns, entitats, ser-

veis i artistes vinculats i col·laboradors del monar’T. 

Conduit per NOVACT – Institut Internacional per l’Acció Noviolenta.  
 

 
 
 
A L’ESPAI CÍVIC CAN GIBERT 
 

DIJOUS 22 DE SETEMBRE 
A les 20 h 

Inauguració Exposició “Animal” de l’artista Àlex Martín  

 i del Projecte creatiu i col·lectiu “Camí de somnis” 
que connecta la tradició de les puntes, la geometria natural 

de les flors i els arabescs àrabs.  

 

 

Festival monar’T 4a edició 
Del 19 al 25 de setembre  
www.festivalmonart.cat 
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A les 12.30 h 

Concert NUИ  
NUИ és un projecte  musical que explica històries amb el cor 

a la mà, per totes aquelles persones que vulguin escoltar-les. 

Amb una complicitat especial entre les components de la ban-

da, busca arribar al públic fent-lo còmplice de les paraules i les 

notes que en surten, parlant d’experiències personals i íntimes 

fins a situacions del dia a dia. 

Organitza: Cicle A Prop 

 

 

 

A LA PLAÇA MARFÀ 
 
DISSABTE 24 DE SETEMBRE 
 

A partir de les 18 h 

 

GRAN FESTA DE LES CULTURES  

I LA DIVERSITAT 

De mà de més de 50 entitats veïnals, socials i culturals de San-

ta Eugènia de Ter i de Can Gibert del Pla, durant la tarda nit 

del dissabte, gaudirem plegats i visibilitzarem la RIQUESA i la 

DIVERSITAT cultural dels nostres barris, amb Mostres de 

danses i balls tradicionals, Mostres de música del món, Exhibi-

cions de vestuaris i activitats culturals, Fira gastronòmica cul-

tural, Música multiculturals amb Dj’s,... 

Una diada festiva i un espai de trobada per a la difusió de cul-

tura. Tota una explosió d’art i de tradició a tots nivells, però 

sobretot de reconeixement del patrimoni cultural de gran 

valor que enriqueix els nostres barris.      

 

 

 
 
DIUMENGE 25 DE SETEMBRE 
 
De les 11 h a les 13.30 h  

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

cantautores d’arreu. Una darrera manera de visibilitzar la RI-

QUESA i la DIVERSITAT cultural amb 23 idiomes convivint. 

Dinamitzats per les gestores culturals, la Consol Vidal, la  

M. Rosa Cullell i en Jordi Mau 

 

 
ALTRES INTERVENCIONS ARTÍSTIQUES  

COMPLEMENTÀRIES 
 

 

A LA PLAÇA SANTA EUGÈNIA (PLAÇA DEL BARCO) 
 

DEL 19 AL 25 DE SETEMBRE 

INSTAL·LACIÓ ARTÍSTICA EFÍMERA I COL·LECTIVA 

“RECONQUERIR LA PLAÇA”  
Durant la setmana que dura el monar’T, els artistes saltencs i 

gironins Andreu Elias, Xevi Gil i Mila Gómez ens mos-

traran el procés de creació d’una instal·lació artística al bell 

mig de la plaça central del barco, que sota el lema 

“Reconquerir la plaça”, abordarà la necessitat de tornar-nos 

a fer nostra la plaça, centre neuràlgic de Santa Eugènia, inten-

tant il·luminar l’esperit de convivència a l’espai públic. El joc 

és quelcom que ens uneix dins la diversitat i la riquesa cultu-

ral que hi ha a tots els infants d’arreu. 

Per això necessitarem l’ajuda dels pirates més petitons per a 

donar-hi color! T’ho perdràs? 

 

DE DIMARTS 20 A DIVENDRES 23 DE SETEMBRE 

De 17.30 A 18.30 h 

TALLERS DE PINTURA per a tota la familia, per adoles-

cents i joves. A càrrec de l’artista Mila Gómez. 

Activitat gratuïta. Cal inscripció;: www.girona.cat/agenda 

 

 

 

AL CENTRE CÍVIC SANTA EUGÈNIA 
 

DEL 19 AL 25 DE SETEMBRE 

IMATGE DE MARILYN MONROE 1926-1962 
Durant la setmana del monar’T, podràs contemplar la imat-

ge de la Marilyn Monroe feta pel nostre veí i artista Jordi 

Pericot, amb la tècnica de papiroflèxia o origami modular. 

Una dedicació d’unes 200 hores durant el mes de juny d’en-

guany, ens ha volgut acostar a la il·lusió òptica de treballar 

amb un total de 1.600 píxels de tres colors, talment una 

impressora, que a través de 32.000 plecs i visibilitzada des 

d’una distància òptima, deixa veure a l’espectador la imatge 

inequívoca de la Marilyn, un vertader homenatge a la diva i al 

monar’T.  

 

 

MURS LLIURES 
 

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE  

CAN GIBERT DEL PLA 

 
DE DIMARTS 20 A DIVENDRES 23 DE SETEMBRE 
 
De 17.30 a 18.30 h 

TALLERS DE GRAFITTI per a tota la família, per a  

adolescents i joves, a càrrec de l’artista Pau Morales 
Activitat gratuïta. Cal inscripció: www.girona.cat/agenda 

 

De 18.30 a 19.30 h  

TALLERS DE GRAFFITI PER A GRUPS a càrrec de  

l’artista Pau Morales. Activitat gratuïta.  

Cal inscripció: al Centre Cívic Sta Eugènia 

 

 

DISSABTE 24 DE SETEMBRE 
 

De les 10 a les 18 h  

PINTADA COL·LECTIVA D’ARTISTES VINCULATS  

AL FESTIVAL monar’T  
Els murs lliures constants i inclusius es converteix en un 

espai viu on en la darrera edició 40 artistes van passar a 

deixar-hi la seva empremta. Vindràs a descobrir quants n’hi 

haurà aquest any? 

 

ESPAI FULL SOUND DJ  
a càrrec de l’Associació Music & Energy  

 

EXPOSICIONS 
 

Del 19 de setembre al 31 d’octubre de 2022 

Al Centre Cívic Santa Eugènia / Can Ninetes 

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

#4a edició del monar’T i 

MERCAT D’ART 
Comissària Carme Tintoré 
 
Del 5 de setembre al 31 d’octubre 

A l’Espai Cívic Can Gibert 

EXPOSICIÓ “ANIMAL”. En el context d’una edició del monar’T 

emmarcada al color verd i la natura, l’artista Àex Martín ens 

apropa a un recorregut pel bestiari dels nostres entorns.  
 
De l’1 al 30 de setembre 

A l’Espai Cívic Can Gibert 

EXPOSICIÓ “CAMÍ DE SOMNIS”. Projecte creatiu que connecta  

la tradició de les puntes, la geometria natural de les flors i els 

arabescs àrabs. El projecte final és un espai destinat a les sensaci-

ons i les reflexions de tots els visitants.  
Projecte coordinat per Ma. Dolors Cols i Pilar Burgués, amb la participa-

ció de Ma. Teresa Cervera, Ma. Dolors Cols, Maria Méndez, Josefina 

Miró, Mercedes Reixach, Mercedes Ribera, Doris Saez i Pilar Segarra. 
 
TALLER PER PRACTICAR I CONÈIXER LA TÈCNICA DELS BOIXETS 
Dijous 22 i divendres 23 de setembre de 17.30 a 19.30 h. 

Taller per a tota la família (majors de 8 anys), per a adolescents i 

joves, a càrrec de Ma Dolors Cols.  
Activitat gratuïta. Cal inscripció: www.girona.cat/agenda 
 
Del 19 al 25 de setembre 

A la Biblioteca Salvador Allende 

APARADOR DE BIBLIOGRAFIA sobre art urbà  

 
VISITES GUIADES I RUTES 
 
Del dimecres 21 al diumenge 25 de setembre 

VISITES GUIADES PER LA #4a Edició del monar’T 
De dimecres a diumenge d’11 a 12 h i de 18.30 a 19.30 h  

Cal Inscripcíó: www.girona.cat/agenda 
 
Divendres 23 de setembre d'11 a 18 h  

VISITES GUIADES AMB MOBILITAT REDUIDA PER LA  
#4a Edició del monar’T 
Passejades de 30 minuts per a dues persones amb mobilitat  

reduïda amb tricicles elèctrics, passejades organitzades a 

càrrec de l'entitat "En bici sense edat".  

Cal inscripció: Centre Cívic de Santa Eugènia. 
 
Diumenge 25 de setembre d’11 a 12 h 

Ruta en bicicleta organitzada per l’entitat Mou-te 

en bici. Cal inscripció: www.girona.cat/agenda  

 

 

DESCOBREIX LES RUTES DE LA  

#1a , #2a i #3a edició del monar’T  
Del 19 al 25 de setembre 

Participa al concurs i descobreix els enigmes que et propo-

sem dins les rutes dels espais de les edicions anteriors 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 descarregar-los a: 

www.festivalmonart.cat 

Fes la teva instantània del monar’T i participa  

al concurs d’instagram  
 

Segueix tota la programació a @festivalmonart 

La direcció del monar’T es reserva el dret de modificar qualsevol dels actes programats.. En cas de pluja o mal temps els actes a realitzar als espais externs seran modificats o anul.lats segons convingui.  


