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L’art al carrer serà el tema central de les XVI Jornades
del Centre d’Estudis Molletans
El Centre d’Estudis Molletans (CEM) de l’Ajuntament de Mollet celebrarà
el proper dies 4, 5 i 6 d’octubre les XVI Jornades d’Estudi. Enguany el
tema és l’art al carrer i les jornades combinaran les ponències amb un
itinerari guiat per la ciutat.
El tema de les jornades s’ha plantejat des de diverses perspectives: una més
clàssica, la cronològica, mitjançant itineraris per la ciutat que es faran el darrer
dia, i unes de més inèdites i originals, fruit de les especialitzacions de dos
professionals com són el Josep Ortiz i l’Asun Valiente.
Un altre aspecte a destacar és que es dóna veu a una forma d'art emergent,
com són els grafits , i es presenta el paper dinamitzador que ha tingut
l'Ajuntament en aquest camp, mitjançant el programa Murart, que és una
iniciativa pionera reconeguda arreu. Ho explicaran el regidor de l’Ajuntament i
historiador de l’art, Josep Ramon Bertolín; els joves artistes Daniel Garrido,
Àlex Escuer i Manuel Montaño; i Dase (pseudònim de Marc Álvarez), artista
grafiter de fama mundial.
Les jornades s’inauguraran divendres 4 d’octubre, a les 7 de la tarda, al Centre
Cultural La Marineta. En primer lloc, l’alcalde i president del CEM, Josep
Monràs, i el director del centre, Oriol Fort, donaran la benvinguda als assistents
i, tot seguit, hi haurà dues conferències: L’art al carrer com a model de ciutat, a
càrrec del regidor de l’Ajuntament Josep Garzón, i L’art al carrer com a model
de socialització”, impartida per Joan Campàs, professor titular d’Art
Contemporani i Escriptures Hipertextuals de la UOC.
Les jornades continuaran el dissabte 5 d’octubre, de 10 del matí a 2/4 de 2 de
la tarda, amb diverses conferències i el debat sobre els grafits i el seu vessant
artístic. El darrer dia de les jornades, diumenge, es dedicarà tot el matí a fer
una passejada guiada per descobrir L’art quotidià i subtil dels carrers de Mollet,
amb diferents professionals, historiadors i artistes.

Adjuntem programa de les Jornades.
Mollet del Vallès, 27 de setembre de 2013
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet

Telèfon 93 563 51 07
Mòbils 692 62 32 83 / 650 01 75 86
premsa@molletvalles.cat

