
17 i 18 d´octubre 2014



Jornades Changing Tracks
Art / espai públic / participació cuitadanaa
Roca Umbert Fàbrica de les Arts (CTUG)
Sessió adreçada a tècnics municipals i gestors culturals
17 d´octubre de 2014

9 h - 9.30 h Acreditacions

9.30 h - 9.45 h Benvinguda. 
A càrrec d´Alba Barnusell, regidora de cultura de Granollers.

9.45 h - 10.15 h Presentació de les Jornades i del projecte Changing Tracks. 
A càrrec de Transversal.

10.15 h -  11.15 h Ajuts europeus a la Cultura - Convocatòries i socis.
A càrrec d´Àlex Navarro, coordinador de l´o�cina Europa Creativa Desk - Media Catalunya.

11.15 h - 11.45 h Exemple pràctic, cas del Changing Tracks: com s´ha gestionat l´ajuda 
europea, com es van localitzar els socis, consells i temes pràctics.
A càrrec de Graham Callister, líder del projecte Changing Tracks (UK).

11.45 h - 12.15 h Pausa cafè

12.15 h - 13.15 h Com demanar un ajut europeu? La realitat de preparar una sol·licitud
d´ajuda a Catalunya: què suposa realment, principals di�cultats.
A càrrec d´Agustí Fernàndez de Losada, Director d´Estudis i Assistència Tècnica 
Internacional de Tornos Abogados.

13.15 h - 15 h Foment de l´Art al espai públic als ajuntaments: per què i com fer-ho? 
Taula rodona d´intercanvi de bones pràctiques.
Projectes presentats: Temps de Flors (Girona), Festival Miau (Caldes de Montbuí), 
A Cel Obert (Tortosa).

Moderador de la primera jornada

Jornades Changing Tracks
Mostra d´Art Urbà (MAU)   Art / espai públic / participació ciutadana
Roca Umbert Fàbrica de les Arts (CTUG)
Sessió adreçada artistes, professionals de les arts visuals, i públic interessat en el
món de l´art

18 d´octubre de 2014

9.45 h - 10 h  Acreditacions 

10 h - 10.15 h Benvinguda. 
A càrrec d´Alba Barnusell, regidora de cultura de l´Ajuntament de Granollers.

10.15 h -  10.45 h Presentació de les jornades Changing Tracks.
A càrrec de Transversal.

10.45 h - 11.45 h L´art públic i l´art urbà. Processos de participació ciutadana en l´art. 
Una contextualització a càrrec de Ramon Parramon, director d´Indesitat

11.45 h - 12.15 h Pausa cafè.

12.15 h - 14.15 h Com elaborar un projecte artístic per a un espai públic concret?
(com tenir en compte el territori, persones, història,...).
Exposició del cas del Changing Tracks als tres països participants. A càrrec dels artistes del 
projecte: Aideen Barry (Irlanda), Noah Rose (Regne Unit), Xevi Bayona (Catalunya).

14.15 h - 15 h Visita guiada a la instal·lació efímera a Roca Umbert.
Resultant del workshop de Xevi Bayona.

15 h - 16 h Dinar.
Menú a preu especial de 5€ per als assistents a les jornades.

16 h - 18 h Visita guiada a Roca Umbert i explicació del projecte de la fàbrica, amb visita 
als projectes del festival MAU. 
Inclou visita comentada a l´exposició LABOR a càrrec de Jaume Parera

PROJECTES PARTICIPANTS A LA MOSTRA D´ART URBÀ 2014a

Es podrà visitar durant tot el dia

A través d´un seguit de fotomuntatges integrats a l´edi�ci és vol dotar a la NAUB1 d´una
imatge potent, crítica i identitària. Amb aquesta intervenció participativa i lúdica, es vol 
construir un missatge entre les parets exteriors d´aquest edi�ci gris i el que succeix a 
dintre.

A través del simil de les feres, l´artista mostrarà la voluntat d´alliberar la música i  treure-
la al carrer de manera simbòlica. Per a fer-ho es comptará amb la participació del CUB, 
de manera que els foto-muntatges seran els pròpis músics residents a Roca Umbert.

Factoria Fauve
Foto-mural participatiu a la NAU B1. A càrrec de Pau Farell (Paufarell.cat) 

L´acció començarà a les 11 h �ns a �nalitzar
Durant la tarda es podrà visitar el resultat de l´acció

Les artistes a través de l´estampació de retrats a gran format, i amb diàlegs crítics amb 
antics i d´antigues treballadores de la fàbrica, volen dotar d´un nova capa l´espidermis
a Roca Umbert.

El projecte investiga el passat de Roca Umbert, concretament la vaga del 1978, per 
explica-la a través de les veus dels treballadors i treballadores que hi van participar des 
d´una perspectiva de gènere.

La intervenció visibilitza, a més de les imatges escollides, alguns fragments dels diàlegs
que es realitzaran en col·laboració amb els antics treballadors/es de la fàbrica, generant 
així una conversa re�exiva i creativa tant amb l´espai públic de la fàbrica com amb la 
resta de la comunitat.

A peu de fàbrica
Acció fotogrà�ca participativa. A càrrec d´Adriana Nicosia i Dina J. Fernández 

Es podrà visitar durant tot el dia

L´artefacte vol establir un paral·lelisme amb el treball col·lectiu i continu a la fàbrica, on
la central tèrmica emetia l´energia que feia moure les màquines de les diferents seccions 
de la fàbrica tèxtil. El públic podrà fer funcionar el penell amb la seva participació.

Penell de Roca Umbert
Instal·lació participativa. A càrrec Glòria Gimènez
gloriagimenezcarrillo.wordpress.com 

Es podrà visitar durant tot el dia
Acció participativa per famílies dissabte 18 d´octubre a les 18 h al passadis entre la NAUB1 i el 
centre Audiovisual de Roca Umbert

El projecte “Teranyina” intenta enllaçar present i passat. Un present tèxtil complicat, 
monopolitzat per a la xina, i un passat auster, difícil i dictatorial. Dels anys 50, etapa de 
modernització de la fàbrica, al 2014 enllaçats simplement per una teranyina de �ls.

Es crearan teranyines amb �ls de llana per tota la fàbrica, i es convidarà a les famílies a 
venir i participar en aquesta acció lúdica creant una gran teranyina a Roca Umbert. 

Teranyina
Instal·lació participativa. A càrrec d´Anna Codina

Es podrà visitar: divendres 17 d´octubre de 18 h a 21 h i dissabte 18 d´octubre d´11h a 13 h
i de 17 h a 21 h

Els participants van treballar a partir de conceptes com el buit i el ple, fent un motlle 
volumètric al centre de l´espai que conformen les columnes de la nau de Dents de Serra. 
Amb un sistema de gomes, es teixirà l´espai residual, embolcallant aquests volums �ns 
que es va generar una trama densíssima que omplia l´espai. Amb l´extracció dels volums, 
van apareixer espais interiors, assaigs espaials de buits generats pel ple. 
Posteriorment, es va experimentar amb la torsió, generant formes corbes a partir de línies 
rectes. La llum ha jugat un paper important per descobrir, explicar i conformar els espais, 
obtenint resultats diferents durant el dia i la nit. 
La instal·lació ha comptat amb la participació de l´escola Ferrer i Guàrdia de Granollers, 
de l´escola Municipal d´Art i Disseny de la Garriga i del Taller Ginebró de Cardedeu. 

El ple en la construcció de l´espai
Resultat del workshops impartit per l´artista Xevi Bayona

Es podrà visitar durant tot el dia

Aquest projecte sorgeix del treball realitzat per un grup de persones amb inquietuds 
artístiques que es van trobar al taller d´introducció a l´art contemporani de l´Espai d´Arts 
de Roca Umbert.

En el context de la fàbrica de les arts i agafant la xemeneia com a element emblemàtic, i 
el teixit com a element històric, el col·lectiu construeix una escultura conceptual que 
resulta d´acoblar dos elements: un arbre que sorgeix del �nal d´una xemeneia industrial.
D´aquesta manera, es fa elusió al creixement posterior a la fàbrica, a la idea de la reapro-
piació de l´espai i dels nous usos que s´hi donen.
El públic haurà de fer-se fotos amb l´instal·lació i pujar-les a les xarxes socials amb el 
hastag #MAU14, #ARBRE i d´aquesta manera interactuar amb la peça i amb la fàbrica.

Arbre
Instal·lació escultòrica participativa. A càrrec Nicolau Bou, Joaquin Rueda,
Anna Ribalta, Teresa Vega i Anna Maria Vizcarra

En aquesta 3ª edició de la Mostra d´Art Urbà a Roca Umbert col·labora amb el projecte 
europeu Changing Tracks http://changingtracks.eu organitzant, com a cloenda del 
projecte, unes jornades (17 i 18 d´Octubre) de formació al voltant de l´art, l´espai 
públic i la participació ciutadana.


