22.01―29.01―05.02
La Unió―Sala Clavé

Art a debat
Art implicat per a tothom

Una iniciativa de la Taula sectorial de les Arts Visuals
i Plàstiques del Consell de Cultura

Organitza

Animem a la ciutadania interessada a participar en la definició
de quines activitats artístiques ens interessen, quines s’han de
potenciar a la nostra ciutat, tant perquè puguin proporcionar una
identitat santcugatenca, com pel nostre interès personal en gaudir
i implicar-nos en elles.
A modus de fòrum ciutadà voldríem que els resultats d’aquests
debats facilitessin un marc de consens que procuri a la
municipalitat un pla d’acció a cinc anys vista. Creiem que és
aquesta la funció de la Taula de participació de les Arts Visuals i
Plàstiques.
Implicant-nos, aconseguirem un art per a tothom.

Activitats amb aforament limitat. És necessària la inscripció prèvia a cada una de les jornades a través dels enllaços que
trobareu en cada cas.
Aquest programa d’activitats inclou una pausa cafè. En cas de vigència de la normativa, per accedir a cada una de les
jornades caldrà aportar el Certificat COVID.

DISSABTE 22.01
10 ― 13.30 H

Quin art volem?
Com a municipi, què volem entendre com a art? Des
de les arts visuals fins a les arts plàstiques? Des de
l’arquitectura fins al disseny? Des de les artesanies fins
als oficis artístics? Una concepció de l’art transversal i no
jeràrquica?
Comptarà amb una ponència principal feta per una
persona rellevant en la temàtica, i una taula rodona amb
participants de diferents àmbits, amb la voluntat de
copsar quin seria l’art que volem potenciar a Sant Cugat.
10―10:15 h
Benvinguda de Mireia Ingla, alcaldessa de Sant Cugat del
Vallès
10:15―11 h
Pilar Vélez, directora del Museu del Disseny de Barcelona
11―11:30 h
Pausa cafè
11:30―13:30 h
Taula Rodona. Presenta i modera: Jesús-Àngel Prieto,
coordinador de la taula d’arts visuals i plàstiques.
Amb Mònica Ramon (presidenta del Gremi de Galeristes de
Catalunya), Antonio Ontañón (historiador de l’art,
Escola Massana), Salvador Juanpere (artista),
Francesc Pla (arquitecte).

Activitat amb aforament limitat. És necessària la inscripció prèvia aquí.

DISSABTE 29.01
10 ― 13.30 H

Quins artistes tenim?
Una frase que va fer fortuna: “Sant Cugat, terra d’artistes”.
Quin potencial tenim? Què ens identifica? Què ens fa
reconeguts al panorama artístic? Ens cal una cartografia
de l’activitat artística del nostre territori?
Comptarà amb una ponència principal feta per una
persona rellevant en la temàtica, i una taula rodona amb
participants de diferents àmbits, amb la voluntat de
copsar quina és la fortalesa local de la nostra creativitat, i
què ens fa ser rellevants.
Presenten i moderen:
Cristina Villar, galerista, i Imma Pueyo, historiadora de l’art
(membres de la taula d’arts visuals i plàstiques).
10―11 h
Domènec Miquel, historiador. Director de la revista Gausac
editada pel Grup d’Estudis Locals (GEL).
11―11:30 h
Pausa cafè
11:30―13:30 h
Taula Rodona amb Alba Serra (pedagoga i artista, fundadora
del Taller Triangle), Jordi Camí (fotògraf), Josep Roy
(professor d’escultura, UB), Sergi Barnils (pintor) i Lluís Sallès
(dissenyador i docent).

Activitat amb aforament limitat. És necessària la inscripció prèvia aquí.

DISSABTE 05.02
10 ― 13.30 H

Cap a on volem anar?
Aquesta darrera taula, que conclou aquestes jornades, vol
consensuar quin projecte d’activitat artística volem per a
la ciutat en els cinc anys vinents, tot mirant d’aconseguir
un art implicat per a tothom.
Aquesta sessió comptarà amb participants de diferents
àmbits de l’educació artística i de la pràctica visual i
plàstica, que aportaran les seves visions amb la voluntat
de conformar una visió del que la ciutadania voldria per
gaudir d’un Sant Cugat implicat en un art per a tothom.
Presenta i modera:
Jesús-Àngel Prieto, coordinador de la taula
d’arts visuals i plàstiques
10―11:30 h
Taula Rodona: veus del sector educatiu i de la producció/
difusió de l’art ens expliquen la seva perspectiva.
Eva Virgili (directora de l’Escola d’Art i Disseny de Sant
Cugat), Cristina Mendez (coordinadora del taller Triangle),
Amanda Bernal (codirectora del Festival Lumínic), Roberta
Ferreira (DTerra gallery + workshop), Ariane Patout (artista).
11:30―12 h
Pausa cafè
12―13 h
Torn obert de paraula a la ciutadania
13 h―13.30 h
Conclusions i comiat de les jornades amb Esther Madrona,
tinenta d'alcaldia de Cultura, Educació, Esports, Joventut,
Via pública i paisatge urbà.

Activitat amb aforament limitat. És necessària la inscripció prèvia aquí.

