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FESTIVAL INUND'ART

Del 5 al 7 de juny a Girona

Direcció: Associació Inund’Art.

Amb la col·laboració de: AGT, ART-CREA, ORELLA ACTIVA, TACA, ARTIBARRI, POPULART, 

FUNDACIÓ FITA, MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA, SALA D’ART JOVE.

*Si ets un particular, una associació, una escola o una empresa i vols col·laborar o participar 
en el projecte, et pots posar en contacte amb nosaltres mitjançant l’adreça electrònica 
info@inundart.org.

Amb el patrocini de:

Imatge representativa (Sirena): Miquel Oller

Disseny: Dosics

Amb la participació de:

Amb el suport de:



OBERTURA DELS ESPAIS EXPOSITIUS

INAUGURACIÓ DE L’ESPAI LA CARBONERA

18:00 h.

17:00 h.

19:30 h.

Plaça dels Mercaders.

30 min.

19:00 h. Voltes d’en Rosés. C. Cívic Barri Vell-Mercadal.

Shakti Olaizola ens porta el seu espectacle 
“Irakurriz” des de Bilbao. 

Accions i objectes quotidians es convertiran en 
joc, desafiament i diversió, juntament amb el 
moviment, la veu, els equilibris, la dansa i la 
contorsió.

Com acabarà aquest viatge? No us ho perdeu.

20 min.

ANTONELLA D’ASCENZI
Piccolo circ de fil (Dansa-teatre i titelles).

Antonella d’Ascenzi, d’una manera delicada, ens explica 
la història d’aquell moment en què el circ ha acabat de 
tancar i l'única ballarina-titella que s’hi ha quedat -o que 
l’han deixada allà oblidada- mata el temps netejant i posant 
ordre. 

Amb una mica de fantasia transformarà les ocupacions 
més avorrides en meravellosos jocs, danses i històries que 
resseguiran les aventures que el circ ha viscut pel món, 
fins a arribar al seu somni: aconseguir ser funàmbula.

Inauguració de l’Espai la Carbonera amb els artistes de les exposicions: Antoni Madueño en col·la-
boració amb els alumnes de l’Escola d’Educació Especial Ramon Suriñach de Ripoll amb “Cossos”, 
i Mercè Ribera amb “Presències”.

Revoluclown és una rua-cabaret. 

Una horda de pallassos arriba a la ciutat per a envair-la, però 
s’esdevindran situacions que els ho farà impossible.

Llavors hauran de canviar de parer, veure i entendre què tenen 
al voltant. 

SHAKTI OLAIZOLA 
CONCEPTARTPROCESS
Revoluclown (Clown).

Irakurriz (Circ-teatre).

Casa de Cultura, Centre Cultural la Mercè, Fundació Fita, Espai la Carbonera, la Rambla i Estació Jove.

Espai La Carbonera.

19:30 h. La Rambla.

20:30 h. Centre Cultural la Mercè.

La rua s’iniciarà a la Rambla i finalitzarà

a les 20.30 h. al Centre Cultural la Mercè.

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“GUANYADORS DE LA MENCIÓ D’ART JOVE INUND’ART, 10 ANYS”

Inund'Art celebra aquest any el seu desè aniversari. 

Entre els diversos actes destaca l'exposició de La Mercè, en la qual es presentaran obres dels 
guanyadors de la Menció d'Art Jove d'inund'Art, promoguda per la  Coordinadora Territorial de 
Joventut a Girona.

De cadascun/a dels artistes hi haurà dues obres. 

Una d’elles provindrà del treball que va merèixer la menció al seu moment i l'altra recollirà una 
peça actual en un intent de constatar l'evolució dels processos creatius dels guanyadors.

Divendres de Juny5



22:30 h. Centre Cultural la Mercè.

23:30 h. Centre Cultural la Mercè.

La Companyia ha vingut de València per 
presentar-nos “El fandango de Marx” contra la 
justificació de la desigualtat, l’exclusió, i el 
càstig.

És un cant cap a la perifèria: fugir del centre, 
del poder, de l’agressió, de l’abús, de l’elegàn-
cia. Comprendre, novament, l’essència quoti-
diana i present del comunisme. 

Circ amb música tradicional valenciana: 
pallasses, equilibristes, una cantadora i un 
guitarrista en un món violent, fustigador i 
desigual.

25 min.

60 min.

GERO DOMÍNGUEZ &
COMPAÑÍA

Estrambótico (Dansa flamenca i
música clàssica).

Aquesta Companyia sevillana presenta 

l’espectacle “Estrambótico” en el qual es 

barreja la dansa flamenca amb la música 

clàssica amb la finalitat de plasmar alguna 

cosa excèntrica, insòlita i diferent.

PATRÍCIA PARDO
El fandango de Marx (Circ). 24:00 h. Centre Cultural la Mercè.

PROJECCIÓ DE SELFIES

Projecció de selfies dels artistes que han participat a la mostra durant aquests 10 anys.

Es tracta de mostrar-los l’agraïment pel seu treball artístic que han compartit amb tots nosaltres 
durant aquests anys.

Amb motiu de la celebració del 10è aniversari d’inund’Art hem volgut mostrar tots els artistes que 
han participat a la mostra al llarg de les seves edicions i els hem demanat que es facin un selfie al 
costat de la seva obra.

Dissabte de Juny6
OBERTURA DELS ESPAIS EXPOSITIUS

11:00 h. Casa de Cultura, Centre Cultural la Mercè, Fundació Fita, Espai la Carbonera i la Rambla.

18:00 h. Plaça dels Mercaders.

30 min.

Shakti Olaizola ens porta el seu espectacle “Irakurriz” des de Bilbao. 

Accions i objectes quotidians es convertiran en joc, desafiament i diversió, juntament amb el moviment, la 
veu, els equilibris, la dansa i la contorsió.

Com acabarà aquest viatge? No us ho perdeu.

SHAKTI OLAIZOLA 
Irakurriz (Circ-teatre).



19:00 h. Sortida del Pont de Pedra. 

60 min.

20 min. 45 min.

COMPAÑÍA KAMCHÀTKA

El Festival ha convidat enguany a la Compañía 
Kamchàtka. 

Més de 8 anys i 260 funcions per 20 països 
avalen la seva experiència, però el més sorpre-
nent de tot és que no deixen ningú indiferent i 
volíem que aquest cop fossin a Girona.

Twins és un espectacle on s’hi barreja la 
dansa, el teatre i l’humor. 

S’hi presenten dues dones, dos colors, dues 
vides, dos cossos manipulats, dos caps 
perduts… Quantes més possibilitats tens, 
més perduda et sents!! 

Kamchàtka és un somni, un somni enmig de la nostra realitat. Kamchàtka va creant una realitat 
paral·lela, obrint un espai de diàleg on l’espectador es converteix en actor de l’ntercanvi i de 
l’experimentació.

Pels actors de Kamchàtka, no existeix l’espectador, no existeix el públic, només hi ha persones 
humanes a l’espai públic.  

Kamchàtka no és més que un mirall: el mirall del nostre comportament enfront de l’Altre, 
l’Estranger, el Diferent.  

Espectacle Kamchàtka (Teatre de carrer). 

IN/TO/IT/IF (Música rock).

19:45 h. La Rambla.

COLECTIVO LAS TWINS
Twins (Dansa-teatre).

21:45 h. Centre Cultural la Mercè.

PROJECCIÓ DE SELFIES

22:00 h. Pati de la Casa de Cultura.

ROOMS

Projecció de selfies dels artistes que han participat a la Mostra durant aquests 10 anys.

Amb motiu de la celebració del 10è aniversari d’inund’Art hem volgut mostrar tots els artistes que 
han participat a la mostra al llarg de les seves edicions i els hem demanat que es facin un selfie al 
costat de la seva obra.

Es tracta de mostrar-los l’agraïment pel seu treball artístic que han compartit amb tots nosaltres 
durant aquests anys.

És el nou projecte que ens presenten tres músics 

gironins - Carles Sucarrats, Isabel Ametller i 

Maria de Palol- entre parets d'habitacions 

ombrívoles i esquerdades. 

Un respir, un so que preval fidel als seus orígens.

I és que Rooms presenta una proposta orgànica, natural i sòbria que neix de diferents fonts (folk, 
rock, pop) per a crear composicions vibrants i directes. 

Una formació atípica en la que Carles Sucarrats combina guitarres acústiques, elèctriques i percus-
sió, Maria de Palol el violoncel i el baix i Isabel Ametller la veu i percussions.

Tots junts troben la connexió entre els diferents espais i influències que simbolitza Rooms i l'explo-
ten en un espai comú expressat amb intensitat i passió. 

Hereus del so enèrgic de FANG, són una novetat fresca. Si t'agrada P.J Harvey o Björk, t'agradarà 
Rooms.



Dissabte de Juny6

45 min.

45 min.

La Clave és present en els ritmes i intencions de les cançons juntament amb múltiples 
influències provinents del funk, el pop, el rock, el blues i la música tradicional hispanoameri-
cana, barrejant-se entre elles amb la naturalitat i la desimboltura pròpies de la cultura 
urbana.  Presentació de llibres d'artista de Bruno 

Munari i de Katsumi Komagata.

Workshop sobre la tècnica del collage, tot 

jugant amb la sorpresa i la simplicitat. 

Aquest quintet fa una proposta sincera amb el 
codi llatí que entén el dia a dia.

23:00 h. Pati de la Casa de Cultura.

CLAVE DE SUR
(Música fusió llatina).

RAT
Taller familiar “llibre d’artista”.

MECHU
“Ready Made i/o objectes trobats” (Taller d’escultura).

Guanyadors de la menció d’arts musicals a 
inund’Art 2011, hem volgut que en aquest 
10è aniversari fossin un altre cop amb 
nosaltres. 

Ens van enamorar amb el seu so tant peculiar,  
segurament degut a la descontextualització 
que la banda fa dels seus instruments més
ètnics, com el cajón flamenc i el berimbau,

o a la funció instrumental que els integrants apliquen al claqué, utilitzant-lo no només com un 
atractiu focus d’atenció visual sinó també com un important instrument de percussió. 

La fusió de Dinatatak neix de la trobada de músics i amics amb diferents orígens i influències 
musicals que plasmen en escena, lúdicament, a través de ritmes i melodies en un viatge 
sensorial que involucra tan la teatralitat com la diversitat d’idiomes en els seus textos, 
expressats magistralment per una veu femenina multifacètica.

24:00 h. Pati de la Casa de Cultura.

DINATATAK
(Fusió jazz-etnoprogressiu).

Diumenge de Juny7
OBERTURA DELS ESPAIS EXPOSITIUS

11:00 h. Casa de Cultura, Centre Cultural la Mercè, Fundació Fita, Espai la Carbonera i la Rambla .

11:30 h. Sala Exposicions Casa de Cultura.

Tallers d’art contemporani per a tota la família.

L’objectiu del taller és la creació d’una obra personal no com 

una cosa nova, sinó com una interferència sobre allò 

establert. 

És l’objecte com a metàfora visual. Què és important per 

nosaltres? el nostre moviment vital. 

Què és el que ens mou?: l’impuls creador, el valor del temps, 

dels desitjos, dels somnis.

Tallers mini art
3 h.17:00 h. La Rambla.

1 h.



Irakurriz (Circ-teatre).

40 min.

10 min.

Tocar, agafar, barrejar, afegir, manipular, provar, embrutir-se, 

omplir, buidar, transformar, explorar... 

Moments de descoberta amb la sorra i diferents estris.

En Roc s’avorreix i vol descobrir coses noves al seu voltant. 

El seu avi Agustí li ensenyarà com construir un castell on 

pugui somiar i inventar tot allò que vulgui. 

TXELL VERDAGUER
“Cadascú hi aporta el seu gra de sorra” (Taller per a nadons).

17:45 h. Plaça dels Mercaders.

POCACOSA TEATRE
“El carreró de les bruixes”(((Òpera i humor, teatre familiar).

18:30 h. i 19:30 h. Plaça del Vi.

COMPANYIA ORDI N’AIREZ
Ni somiar-ho (Dansa acrobàcia en tela).

Descobreix l'art composant amb materials naturals. 

Pintarem amb diferents textures: sorra, farina, sabó... 

I amb diferents colorants: curry, pebre vermell, cafè...

Casa de Cultura.

LAURA REINOSO
“Tactes i gustos amb molts de colors” (Pintura).

BELMOART I NÚRIA GARCIA
“El Castell d’en Roc” (Taller de contes i construccions).

Taller que es realitza divendres, dissabte i diumenge:
(veure horaris d’exposicions a la Casa de Cultura.)

Un taller dirigit perquè els infants puguin jugar, crear i experi-
mentar a través de la màgia de la llum, amb moltes sorpreses!

ART CREA
“Juguem amb la llum” (Instal·lació participativa).

La companyia PocaCosa Teatre no para de treballar, i aquest any ens presenten la seva nova 
proposta “El carreró de les bruixes”, un espectacle de bruixes que canten, que ens fan riure i 
que ens emocionen.

Tot comença quan han fet fora les bruixes de 
tots els pobles de Catalunya i s’han hagut d’ins-
tal·lar a EL CARRERÓ DE LES BRUIXES de 
Cervera. 

A cada casa n’hi viu més d’una, i totes i cadas-
cuna d’elles tenen una història per 
explicar-nos. Però per a poder-hi viure s’ha de 
ser bruixa professional! 

Un llit. Un llit en una habitació. Blancor, pulcritud. Tranquil·li-
tat? Rutines d’abans d’anar a dormir, complicitat, comoditat. 
Somnis impacients. El dia a dia de les nits. Trobar l’espai que 
cadascú necessita… Fins i tot dormint!

Número d’aeris que pretén, des d’unes actituds relaxades, 
apropar el circ a la quotidianitat amb un toc d’humor, tot barre-
jant els somnis i la realitat.

La Bruixa Estruga arriba amb la intenció de passar les proves per a poder-s’hi quedar, però té la 
mala sort d’arribar just el Gran Dia! I per postres, a diferència de totes les altres, ella canta òpera.  

Com s’ho farà?



Exposicions d’arts visuals a La Rambla
Divendres 5 de juny: de 17:00 h. a 20:00 h.
Dissabte 6 i diumenge 7 de juny: de 11:00 h. a 20:00 h.

Parellop comença a treballar el 2013 amb la idea 

de deixar-se portar sense restriccions estil·lístiques.

En surten un grapat de cançons i les bategen amb el 

nom de “La Vall” en referència a les històries del 

Parellop i al petit poble on els músics tenen el local 

d'assaig. 

JOSEP ROS
Lisèrgic-Mariela (Pintura).

ANNA FANDO
Cos quotidià (Pintura).

MARC LLACH
Happy Hour (Fotografia).

REG/Renata Espinheira Gomes
Yo, Tu, Él (Pintura).

19:00 h. Escenari la Rambla.

PARELLOP
amb “La Vall” (Pop acústic).

Heli és el títol d’aquesta peça curta de dansa-teatre 

en què s’hi reflecteix una relació de parella on el 

conflicte evidencia la fragilitat de les persones 

davant l’amor. 

Un sentiment que permet passar de l’estimar a 

l’odiar, del riure al plor en dècimes de segon.

Sensacions que tots hem viscut alguna vegada i 

que, malgrat sentir-les i patir-les, tornen a 

aparèixer i les vivim amb la mateixa intensitat i 

innocència de la primera vegada. 

Per què serà? Potser hi ha sentiments als quals no 

cal buscar explicació ni lògica possible, simple-

ment viure’ls. 

19:30 h. Plaça dels Mercaders.

SÍLVIA PEREZ I EMILIO BRAVO
Heli (Dansa teatre).

10 min.

15 min.



Diferents espais del centre de la ciutat. Pont de Pedra

MONICA QUINTANA
La Ferida (Fotografia).

REBECA BACEIREDO
Feminidades (Fotografia).

KAREN KRUSE
En el metro (Pintura).

MAGDA VAZ
Símbols naturals (Pintura).

COL·LECTIU INSIGHT
Sang (Fotografia).

RAQUEL MORON
No puc esperar sentada (Pintura).

JOFRE OLIVERAS
Pastor de Llops (Pintura).

JOSEP FERNÀNDEZ
Pont vermell (Instal·lació).

CLARA ORTEGA
Maltracte Silenciós (Fotografia).

Instal·lacions als ponts i carrers
Divendres 5 de juny: a partir de 17:00 h. 
Dissabte 6 i diumenge 7 de juny: tot el dia.

Busqueu els seus llops.



MERCÈ RIBERA
Res és aliè (Instal·lació).

EUDALD ALABAU
Oceànica (Instal·lació).

ADEL PEREIRA
Dialéctic-A (Video-poema conceptual).

MIREIA TYSOE
Eyes closed mouth shut (escultura).

LAURA SALVADOR
Multi-Femmes (pintura).

ANTONI MADUEÑO
Cossos (Instal·lació).

MERCÈ RIBERA
Presències (Instal·lació).

Exposicions d’arts visuals a l’espai la carbonera
Divendres 5 de juny:  de 17:00 h. a 20:00 h. 

Dissabte 6 i diumenge 7 de juny:
de 11:00 h. a 14:00 h.

i de 16:00 h. a 20:00 h.

Pont de Sant Agustí. Rambla i Pont de Ferro.

Espai la carbonera.Espai la cisterna.

Museu d’Història de la Ciutat.

Exposicions d’arts visuals a la Casa de Cultura

Divendres 5 de juny: de 17:00 h. a 20:00 h. 
Dissabte 6 i diumenge 7 de juny: de 11:00 h. a 14:00 h. i de 16:00 h. a 20:00 h.

Horari d’obertura de les exposicions a la Casa de Cultura durant inund’Art:

Exposició oberta del 5 juny al 20 de juny. Consultar horaris a www.casadecultura.cat.

MARIONA PUJOLÀS
Llum interior (Fotografia).



XISCA VENY
Labores (Instal·lació).

MONTSE COSTA
S/T (Tècnica mixta). 
Artista convidada.

Alumnes de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot.

 

www.escolartolot.cat

.

Alumnes d’emaXics de l’Escola Municipal d'Art de Girona.

QUIM  I TXELL
Sopa de Pedres (Escultura).

ALFONS PLUJÀ
Ariet i Abstracció post geomètrica
(Escultura).

El Volum de la Paraula i Aritmètica
del tacte (Escultura).

CARLES PIERA

Volum de la Paraula i Aritmètica
del tacte (Escultura)

CHANTAL TOMÀS
Explica una història (Escultura).

Amb la col·laboració de:

Exposicions d’arts visuals a la Fundació Fita

Exposició dels guanyadors de la menció d’art jove

Divendres 5 de juny: de 17:00 h. a 20:00 h. 
Dissabte 6 i diumenge 7 de juny: de 11:00 h. a 14:00 h. i de 16:00 h. a 20:00 h.
Inauguració el dijous 4 de juny a les 19:30 h. del vespre, a la Fundació Fita.

Exposició oberta del 4 juny al 4 de juliol. Consultar horaris a www.fundaciófita.com.

Divendres 5 de juny: de 17:00 h. a 20:30 h. 
Dissabte 6 i diumenge 7 de juny: de 11:00 h. a 14:00 h. i de 16:00 h. a 20:00 h.

Exposició oberta del 5 juny al 5 de juliol. Centre Cultural la Mercè. www.girona.cat/ccm.

Inund’art 10 anys al Centre Cultural la Mercè.

Exposicions Mini-Art pels més petits: ART CREA amb la instal·lació parti-
cipativa Juguem amb la Llum. 



EDU VALDERREY
Aeropolis #18 i DISurbia,
la piel olvidada # 07. 
(Instal·lació i caixa de llum).

ISADORA WILSON
Cementerio General de Saniago i
Cueca sola (Pintura).

JORDI VIÑAS
Cares i Branques (Tècnica mixta).

JORDI JARQUE
Rafa i Sense títol (Dibuix i pintura).

IVAN PIREDDA I THAÏS ROIG
Amèlia i Altre, si 
(Instal·lació i vídeo).

LÍDIA MARTÍ
Ara i aquí (Fotografia analògica).

Exposició d’arts visuals a l’Estació Jove
Divendres 5 de juny: de 17:00h  a 22:00h
Exposició oberta del 4 al 30 de juny. Consultar horaris a www.girona.cat/estació



Programació Festival Inund‘Art
10ª Mostra i Trobada d'Art Multidisciplinari.

del 5 al 7 de juny.

Divendres de Juny5

Dissabte de Juny6

Diumenge de Juny7

SHAKTI OLAIZOLA amb Irakurriz (Circ-teatre). 
18:00 h. Plaça dels Mercaders.

SHAKTI OLAIZOLA amb Irakurriz (Circ-teatre). 
18:00 h. Plaça dels Mercaders.

KAMCHÀTKA amb Kamchàtka (Teatre de carrer).
19:00 h. Sortida del Pont de Pedra.

COLECTIVO LAS TWINS amb Twins (Dansa-teatre).
19:45 h. La Rambla.

ROOMS amb IN/TO/IT/IF (Música rock). 
22:00 h. Pati de la Casa de Cultura.

CLAVE DE SUR (Música fusió llatina).
23:00 h. Pati de la Casa de Cultura.

Dinatatak (Fusió jazz-etnoprogressiu).
24:00 h. Pati de la Casa de Cultura. 

ANTONELLA D’ASCENZI amb Piccolo circ de fil (Dansa-teatre i titelles). 
19:00 h. Les Voltes d’en Rosés. Centre Cívic Barri Vell-Mercadal.

CONCEPTARTPROCESS amb Revoluclown (Clown).
19:30 h. La Rambla.

PATRÍCIA PARDO amb El fandango de Marx (Circ).
22:30 h. Centre Cultural la Mercè. 

PROJECCIÓ DE SELFIES dels artistes que han participat a la mostra durant
aquests 10 anys. Centre Cultural la Mercè.

21:45 h. Centre Cultural la Mercè. 

PROJECCIÓ DE SELFIES dels artistes que han participat a la mostra durant
aquests 10 anys. Centre Cultural la Mercè.

24:00 h. Centre Cultural la Mercè. 

GERO DOMÍNGUEZ & COMPAÑÍA amb Estrambótico (Dansa flamenc i
música clàssica).

23:30 h. Centre Cultural la Mercè. 

Inauguració de l’exposició “Guanyadors de la Menció d’Art Jove
Inund’Art, 10 anys”.

20:30 h. Centre Cultural la Mercè.

17:00 h. Casa de Cultura, Centre Cultural la Mercè,Fundació Fita, Espai la Carbonera, la Rambla i 
Estació Jove.

OBERTURA DELS ESPAIS EXPOSITIUS

17:00 h. Casa de Cultura, Centre Cultural la Mercè,Fundació Fita, Espai la Carbonera, la Rambla  

OBERTURA DELS ESPAIS EXPOSITIUS

17:00 h. Casa de Cultura, Centre Cultural la Mercè,Fundació Fita, Espai la Carbonera, la Rambla i 
Estació Jove.

OBERTURA DELS ESPAIS EXPOSITIUS

11:30 h. - 12:30 h. Sala Exposicions Casa de Cultura.

RAT amb Taller familiar “llibre d’artista”.

19:30 h. La Carbonera.

INAUGURACIÓ DE L’ESPAI LA CARBONERA amb els artistes de les expo-
sicions:  ANTONIO MADUEÑO en col·laboració amb els alumnes de l’Escola Espe-
cial Ramon Suriñach de Ripoll amb “Cossos” i  MERCÈ RIBERA amb “Presències”.



COMPANYIA ORDI N’AIREZ amb Ni somiar-ho (Dansa d’acrobàcia 
 en tela).

18:30 h. i 19:30 h. Plaça del Vi.

PARELLOP amb “La Vall” (Pop acústic). 
19:00 h. Escenari la Rambla.

SÍLVIA PEREZ I EMILIO BRAVO amb Heli (Dansa-teatre).
19:45 h. Plaça dels Mercaders.

LAURA REINOSO amb Tactes i gustos amb molts de colors (Pintura).
La Rambla.

ART-CREA amb la instal·lació participativa Juguem amb la llum.
Casa de Cultura. (Veure horaris exposicions a la Casa de Cultura).

BELMOART I NÚRIA GARCIA amb el Castell d’en Roc (Taller de contes
 i construccions).

La Rambla.

17:45 h. Plaça dels Mercaders.

POCACOSA TEATRE amb El carreró de les Bruixes (Òpera i humor, teatre 
familiar).

MECHU amb Ready Made i/o objectes trobats (Taller d’escultura).
La Rambla.

(Museu d’Història de la Ciutat).

EXPOSICIONS D’ARTS VISUALS A LA RAMBLA

TXELL VERDAGUER amb Cadascú hi aporta el seu gra de sorra 
(Taller per a nadons).

La Rambla.

17:00 h. - 20:00 h.

TALLERS MINI-ART
(TALLERS D’ART CONTEMPORANI PER A TOTA LA FAMÍLIA): 

EXPOSICIONS D’ARTS VISUALS 

Divendres 5 de juny: de 17:00 h. a 20:00 h. 
Dissabte 6 i diumenge 7 de juny: de 11:00 h. a 20:00 h.

EXPOSICIONS D’ARTS VISUALS A L’ESTACIÓ JOVE
Divendres 5 de juny: de 17:00h  a 22:00h
Exposició oberta del 4 al 30 de juny. Consultar horaris a www.girona.cat/estació

EXPOSICIONS D’ARTS VISUALS A L’ESPAI LA CARBONERA

Divendres 5 de juny: de 17:00 h. a 20:00 h. 
Dissabte 6 i diumenge 7 de juny: de 11:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00h.

EXPOSICIÓ DELS GUANYADORS DE LA MENCIÓ D’ART JOVE,
Inund’Art 10 anys al Centre Cultural la Mercè.

Divendres 5 de juny: de 17:00 h. a 20:30 h. 
Dissabte 6 i diumenge 7 de juny: de 11:00 h. a 14:00 h. i de 16:00 h. a 20:00 h.

INSTAL·LACIONS ALS PONTS I CARRERS
Divendres 5 de juny: a partir de 17:00 h.
Dissabte 6 i diumenge 7 de juny: tot el dia.

Exposició oberta del 5 juny al 20 de juny. Consultar horaris a www.casadecultura.cat.

EXPOSICIÓ D’ARTS VISUALS A LA CASA DE CULTURA
Durant Inund’art:
Divendres 5 de juny: de 17:00 h. a 20:00 h.
Dissabte 6 i diumenge 7 de juny: de 11:00 h. a 14:00 h. i de 16:00 h. a 20:00 h.

Exposició oberta del 4 juny al 4 de juliol. Consultar horaris a www.fundaciofita.com.

Exposició oberta del 5 juny al 4 de juliol. Centre Cultural la Mercè. www.girona.cat/ccm.

EXPOSICIÓ D’ART VISUAL A LA FUNDACIÓ FITA
Divendres 5 de juny: de 17:00 h. a 20:00 h.
Dissabte 6 i diumenge 7 de juny: de 11:00 h. a 14:00 h. i de 16:00 h. a 20:00 h.
Inauguració el dijous 4 de juny a les 19:30 h. del vespre.



MAPA En cas de pluja, s’anul·laran tots els actes previstos al carrer, i es mantindran els actes a l’inte-
rior de la Casa de Cultura i al Centre Cultural la Mercè.

Tots els actes són gratuïts. 

GIROSCOPI CULTURAL AMB INUND'ART
Giroscopi Cultural és la xarxa de tècnics municipals de les comarques gironines que coordina 
la Casa de Cultura de Girona de la Diputació de Girona. Aquest projecte dóna suport als munici-
pis creant una xarxa d’intercanvi i formació, i oferint recursos per a la programació als seus 
municipis.

En aquest sentit, Giroscopi treballa conjuntament amb inund’Art per a la recerca i programació 
d’artistes emergents i ofereix als tècnics la possibilitat de coprogramar els espectacles selec-
cionats a inund’Art als seus municipis al llarg de l’any.
Més informació a: www.casadecultura.cat 

MENCIÓ ESPECIAL D'ART JOVE - ESPECÍFIC D'ARTS VISUALS
(Se seleccionarà l’obra d’un/a artista d'entre 18 i 29 anys).

La Coordinació Territorial de Joventut de Girona oferirà al guanyador d’aquesta convocatòria la 
possibilitat de rebre assessorament tècnic en la promoció i difusió de la seva obra, així com de 
reservar diversos espais culturals del territori per a exposar-la (Museu de la Mediterrània, Sala 
d’Art Jove i Catalunya Nord).

A més, gaudirà de la difusió específica com a guanyador de la Menció Especial d’Art Jove, 
d’Inund’Art 2015.

L’adjudicació de la “Menció Especial d’Art Jove” requereix que l’artista seleccionat n’accepti els 
termes i les condicions.

COL·LABOREN TAMBÉ EN LA PROGRAMACIÓ DE PROPOSTES: 

Espai la Carbonera

Pont de Sant Agustí 

Voltes d’en Rosés

Pont de Ferro
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En tots els espais expositius hi haurà un dossier on s’hi podrà trobar informació dels artistes 
participants a la Mostra i les seves obres.
 
El dossier també el trobareu al web d’inund’Art

XARXA DE CENTRES CÍVICS, FUNDACIÓ  FITA, ESCOLA MUNICIPAL D'ART DE GIRONA, 
TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA.


