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| Associació l’Atòmica  

L’Associació l’Atòmica neix de la fusió, l’any 2021, de dues associacions, l’Associació d’Amics de l’Art 
del Prat (AAAP) i l’Associació de Suport a la Creació i la Producció Audiovisual al Prat (ASCAP). 
Aquesta confluència va tenir lloc per una voluntat compartida d’unificar esforços en el treball de 
fomentar les arts plàstiques i audiovisuals a la ciutat, les connexions entre professionals d’aquests 
àmbits i la ciutadania del Prat en general, d’una forma oberta i pròxima. 

L’entitat opera des de la formació, la mediació, el suport a la creació i la difusió de les arts visuals 
amb visió inclusiva i plural; des del projecte propi de l’Escola d’Arts Visuals del Prat (EAVP) i també 
des de programes municipals i col·laboracions/projectes d’iniciativa pública i/o privada. 

El projecte associatiu actual ve d’un llarg recorregut que arrenca l’any 1995 amb la unificació de 
dues agrupacions interessades en la pràctica artística, l’Escola de Dibuix i Pintura (1976) i els Tallers 
de Ceràmica i Esmalts (1986). Aquest precedent d’un grup d’amics entusiastes organitzats per oferir 
espais de formació-creació i trobada és el que fa que L’Atòmica avui sigui un projecte arrelat a la 
ciutat i al territori, caracteritzat per traçar nous escenaris en el camp de l’educació artística, tot 
posant en contacte concepcions i pràctiques tradicionals, amb els pensaments i tendències més 
contemporànies. 

L’entitat s’ha convertit en un agent cultural referent al Prat i del Baix Llobregat. En experiència en 
la realització de projectes d’art, educació, mediació i gestió cultural. Està formada per un equip 
professional multidisciplinari amb experiència en la coordinació de propostes artístiques 
col·laboratives i comunitàries i persones voluntàries que entenen la formació de les a les arts visuals  
com un dret i per tant treballen amb un compromís: esdevenir un instrument per expandir la 
cultura, especialment les arts visuals.  

Com a  col·lectiu, arrelat al Prat, ja sigui perquè hi habitem o perquè intervenim a la ciutat,  ens 
organitzem i treballem en grups de treball fomentant el treball horitzontal, promovent la idea de 
comunitat d’aprenentatge i de co-responsabilitat, amb l’objectiu enfortir-nos com a comunitat. Així 
estan actius 4 grups de treball: grup de governança (junta directiva), grup de  xarxa i aspectes 
relacionals, grup de filosofia i grup de comunicació.  

Aquests espais d’organització possibiliten la implicació dels socis/ sòcies alhora de teixir i definir el 
projecte comú. Tenint cura, de les emocions i les situacions i/o moments vitals de cadascú. 

Actualment, l’entitat està formada per una junta directiva composta per: President (Diego López), 
Secretària (Mercè Ubalde), Tresorera (Elisa Garcia) i vocals (Consol Garcia i David Tejedor). A més, 
l’acompanyen socis i sòcies col·laboradors ( 15 persones). Ens reunim a les assemblees on decidim 
de forma col·lectiva tot el que afecta a l’entitat. Aquest espai, és reforçat per les trobades 
periòdiques que duen a terme els diferents equips professionals de l’Atòmica: els claustres en el cas 
de l’escola d’arts visuals del Prat i les reunions quinzenals per part de l’equip d’ /UNZIP Torre 
Muntadas.  

 



 

Tenim com objectiu principal, afavorir l’apropament a la ciutadania a l’art per tal de 
millorar una participació activa d’aquesta i així escurçar la distància entre l’activitat 

artística i els interessos de la societat a través de reforçar la relació amb l’entorn, 
impulsant el treball en xarxa i fomentant la relació amb diferents agents. 

 

Conformem una comunitat viva que actua des de l’Escola d’Arts Visuals del Prat. A més, gestionem 
dos projectes municipals del Prat: l’equip professional d’ /UNZIP Arts Visuals Torre Muntadas i les 
propostes d’Arts Visuals del Programa Municipal Interseccions. 

Durant el 2022, els diferents programes gestionats per l’Associació l’Atòmica s’han vist afectats per 
l'existència de restriccions per evitar la propagació del virus covid -19. Fent que totes les activitats 
que comportaven una interacció social siguin re-plantejades a fi d’evitar aglomeracions/ 
interaccions humanes.  

Tot i així, membres de l’Atòmica hem treballat de forma molt pròxima amb diferents departaments 
amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania a través de les arts visuals de temàtiques 
contemporànies.  

Com entitat hem desenvolupat aquests projectes:  

1.- Hem conceptualitzat i dissenyat 3 imatges que giren entorn les cures cap a les dones per elles 
mateixes com cap als demés. Amb el lema feminista #elmeucoslamevaemprenta hem dissenyat la 
imatge del 8 de març, la imatge de la Trobada de dones i la imatge del 25 de novembre contra la no 
violència de la dona.  

A càrrec de l’artista visual Maite Travé i el dissenyador gràfic Luis J. Higueras. (de l’Atòmica. 
Associació d’Arts Visuals).  

“La imatge s’obté d’una acció artística. L’empremta pictòrica és el resultat del procés d’estampació 
del cos de dona sobre paper, sent “la matriu” única de les estampes. El cos de la dona està raptat pel 
sistema patriarcal, sexualment objectualitzat, sotmès a estàndards de bellesa impossibles i a rols 
assignats. Envellir, no complir els estereotips o les imposicions identitàries és navegar en la 
imperfecció, en la falta, minant l’autoestima i condicionant la llibertat d’elecció de les dones. En 
referència a la cita de l’artista americana Bárbara Kruger “your body is a battleground” (1989), el 
nostre cos continua sent un camp de batalla per als sistemes de poder, que cal ser reconquerit per 
nosaltres mateixes. Així doncs, deixar empremta del cos tal com és, és un acte de re apropiar-nos-el, 
de redefinir-nos com a dones, de reinterpretar-nos lliurement alienes a aquests imaginaris estètics i 
sexuals imposats. És un acte d’empoderament, de connexió i de reconeixement del nostre cos real, i 
per tant, de fortalesa, respecte i dignitat. Deixar empremta, significa deixar un llegat, en referència a 
la exclusió de la dona al llarg de la història en els àmbits no domèstics. L’acceptació del propi cos, la 
connexió i la consciència amb les seves diferents parts i cicles forma part de les cures cap a una 
mateixa.” 

 



En ocasió del 8 de març, l’estampació del pit és símbol de        
llibertat, de revolució feminista, de la reivindicació de la 
llibertat de l’ús del propi cos. Alhora és un símbol de les cures 
cap als altres i cap a nosaltres mateixes com a “nodridores”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per el Trobada de dones, del 17 de setembre, les mans en 
posició d’entrega simbolitzen l’equilibri entre donar i rebre, 
i el valor de les cures cap a una mateixa i cap als altres. Les 
mans representen l’acció, la creació, la materialització de 
les idees. Encarnen el sentit del tacte i el contacte, i per 
tant, l’extensió del cor, epicentre de l’energia emocional. 
En el context d’una trobada les mans s’ofereixen com a 
recolzament entre dones. 
 
 
 
 
Per el Dia internacional per a la eliminació de la violència envers les dones, del 25 de 
Novembre, l’empremta de l’abdomen simbolitza el nostre poder creador i el goig de viure. És el 
contenidor de l’energia vital.  Inspirades en la tècnica japonesa Kintsugi, les cicatrius reforçades 
amb or representen la capacitat de refer-nos de situacions doloroses. És una imatge de dol i 
fortalesa que assenyala el poder sanador de la connexió emocional i la sororitat del col·lectiu de 
dones, i reclama el mereixement de viure amb dignitat pel sols fet d’ésser. 
 
 

 

 

 

 



En aquest marc, hem participat en actes de ciutat vinculant-nos amb aquestes tres campanyes. 
Hem realitzat: 

- El Dia Internacional de les Dones, el 8 M, vam desenvolupar una tasca revisionista de la 
història de l’art, tot visualitzant i posant en valor la tasca de dones artistes i creadores, 
assenyalant el seu compromís amb la causa. 

- Un taller de conscienciació dins el context de la Trobada de Dones, vinculada a la 19 ena 
Trobada de Dones, celebrada al 17 de setembre del 2022.  

- Vinculat al Dia Internacional en contra de les Violències Masclistes, oficialment designat 
al 25 de novembre, del 21 al 26 de novembre hem organitzat una exposició titulada “Mirades 
contra la violència masclista” on van participar 12 persones entre alumnes i docents de 
l’escola d’arts. Aquesta mostra es va realitzar en el hall de la Biblioteca Antonio Martín. A 
més,  va anar acompanyada de la redacció i posterior publicació d’un manifest on es posava 
de relleu el qüestionament del què definim com a “dona” i evidenciava i rebutjava tota 
violència en contra de les dones. A més, es feia ressò de la manera de treballar de l’Escola 
d’Arts Visuals del Prat en relació la perspectiva feminista.  

 

2.- Hem realitzat un projecte anomenat «L’Art de Cuidar» amb el departament de Serveis Socials 
de l’Ajuntament del Prat. Aquest projecte tenia com objectiu empoderar a les dones participants 
tot canalitzant els coneixements que tenen com a mares, dones i persones migrades (en la majoria 
dels casos). El resultat d’aquest  projecte ha estat la confecció d’una maleta on es canalitzen tots 
aquests sabers, a partir de la qual poden relatar les seves històries de vida.  

3.-En el marc de la segona edició del maig cooperatiu (dissabte 21 de maig),vam col·laborar amb 
Ocioteka i Cuina Justa per fer una acció artística col·lectiva, titulada: «Tu i Nosaltres», on es 
reflexionava al voltant dels vincles comunitaris i les nostres històries creuades. 



 

4- Hem participat un cop més amb la Mostra d’Entitats, guarnint l’estand amb un treball artístic 
fet per la creadora pratenca i membre de l’entitat Tinta Fina. On a partir d’un joc podies trobar les 
diferents competències en arts visuals que es desenvolupen i treballen dins l’ Atòmica.  

Finalment, també cal destacar l’aparició de l’àrea de comunicació de l’entitat. Aquesta feina es 
realitza amb 6h/ setmanals  a càrrec de la Núria Inés i la Laia Campañà, amb la complementació de 
d’hores puntuals a càrrec de Celeste Corral.  I té com objectiu:  
 

● Disseny de l’estratègia de comunicació de les activitats de l’Atòmica i 
específicament de l’Escola d’Arts Visuals del Prat. 

● Coordinació dels continguts i actualització del web de l’entitat 
● Supervisió i redacció de notícies relacionades amb accions del programa. 
● Dinamització general de les xarxes socials (Instagram, facebook i twitter) 
● Suport a la difusió de les accions i/o activitats generades per l’Escola d’Arts Visuals 

del Prat, generació de cartells específics.  

 

 

 

 

 



Durant aquest 2022 hem dissenyat 4 imatges gràfiques:  

1- Imatge gràfica de l’Openday. Festa de les Arts. 

 

 

 

 



2- Imatge gràfica d’Estiu 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- Imatge gràfica  d’iniciació de la matriculació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- Imatge gràfica de difusió dels monogràfics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aquest treball ha estat reforçat amb la publicació periòdica de post al Facebook ( 131 publicacions 
i a Instagram (136  publicacions). Cal mencionar però que l’escola d’arts del Prat també té actiu el 
Twitter però som conscients que hem de reforçar les publicacions periòdiques en aquest mitjà de 
comunicació.  

Hem de destacar a més, la realització d’un treball intern per part dels membres de l’entitat a fi  de 
construir la nova imatge de l’entitat ( nou logo de l’Associació l’Atòmica i nou logo de l’Escola d’Arts 
Visuals del Prat). I la redacció generada per publicar la nova pàgina web de l'entitat: www.eavp.es. 
Pàgina que es farà pública el 2023.  

Aquest treball s’ha fet a partir d’un procés de participació amb tots els membres de l’entitat i ha 
estat conduït pel  dissenyador gràfic Santiago Sepúlveda.  

Logos nous   

 Valoració  

Aquest any destaquem una incorporació de bastantes persones noves a l’entitat. Fet que ha 
dificultat la realització d’un acompanyament acurat a les persones noves perquè entenguessin què 
és una associació i quines diferències hi ha amb el món empresarial. A més, les restriccions 
derivades del COVID, han fet que no poguéssim fer físicament les assemblees, a fi d’evitar les 
interaccions humanes. Fet que ha provocat que molts dels membres de l’entitat no es coneguin 
personalment i que no s’hagi pogut construir una relació emotiva entre ells.  

Valorem positivament, però, la implicació dels nous membres en els projectes de l’associació. I les 
relacions construïdes amb el departament de Serveis Socials i Joventut. Aquests contactes ens ha 
permès desenvolupar noves línies de projectes que fins ara no havíem pogut desenvolupar de 
manera estructural. Com ara tot el treball desenvolupat sota una mirada feminista. La qual ha 
travessat de manera estructural l’organització afectant les formes de relació i les pràctiques 
artístico- educatives que desenvolupem.  

Així per exemple, degut a una necessitat formativa del cos professional de l’Atòmica s’ha dut  a 
terme una sessió formativa el dia 4 d'octubre entorn l'acompanyament a persones trans* en l’àmbit 
educatiu. Aquesta sessió de formació va ser conduïda per Rosa Almirall Creadora i Responsable del 
servei Trànsit, promoció de la salut de les persones trans* de Catalunya.  

 



|Escola d’Arts Visuals del Prat 
L’Escola d’Arts Visuals del Prat és un centre de formació de referència. Considerem les arts com a 
element central i part irrenunciable de l’educació de les persones. Treballem els vincles amb i entre 
l’alumnat i l’introduïm en les arts tant des d’una visió tècnica de la disciplina, com des d’una visió 
transversal del pensament artístic.  

Formem part de la xarxa d’equipaments del programa municipal Unzip Arts Visuals i intervenim als 
centres educatius com a membres del programa Interseccions (Educació, Cultura, Comunitat) de 
l’Ajuntament del Prat. 

L’Escola d’Arts Visuals del Prat busca democratitzar la pràctica artística atenent aspectes 
d’accessibilitat i a través de projectes variats i d’itineraris formatius en què les persones i els 
processos artístics siguin protagonistes. 

Així, l’Escola d’Arts Visuals del Prat no ofereix només itineraris formatius basats en les classes, sinó 
que genera tot tipus d’activitats ( xerrades, visites guiades, tallers puntuals pràctics… ) a fi de donar 
una visió holística del fet artístic.  

 

Visita Centre d’Art Torre Muntadas amb l’Espai Art Infants Petits 

El cos de professorat actual vinculat al programa de l’Escola d’Arts Visuals està format per: Mireia 
Massana, Marta Bassart, Silvia Martos, Núria Ines, Celeste Corral, Estel Juvanteny, Elisa Garcia, Laia 
Ortega. Comunicació: Núria Inés i Celeste Corral (suport web). Administració: Alba Ardeo i direcció: 
Laia Campañà. Al llarg del curs 2022 s’han donat de baixa dos docents de l’escola d’arts visuals del 
prat: l’Eduard Sacrest (baixa voluntària) i Encarna Boada (jubilació).  

El cos professional actual vinculat al programa d’Interseccions està format per: Institut Escola Pepa 
Colomer (Eduard Sacrest, Núria Inés), Escola Ramon Llull (Mireia Massana, Elena Blesa), Escola 



d’educació especial Can Rigol (Marta Bassart i Celeste Corral). Coordinador d’Arts Visuals: Daniel 
Gasol.  

El cos professional actual vinculat al programa d’Arts Visuals /UNZIP està format per: Laia Campañà 
i Maite Travé (actualment està de baixa maternal).  

Cal destacar també l’alumnat en pràctiques que s’ha format a l’Escola d’Arts Visuals del Prat. 

- Victor Sivera. Màster Arts Visuals i Educació Universitat de Belles Arts 
- Núria Gonzàlez Rinck Màster Arts Visuals i Educació Universitat de Belles Arts 
- Montserrat O.Toribio Il·lustració. Comunicació i Audiovisual. Grau Superior. Generalitat de 

Catalunya. Departament d’Educació.  
- Marina Cazzulo López 2n Grau Mitjà Disseny Gràfic Imprès. Escola d’Art la Llotja  

La nostra comunitat està formada per les famílies i l’alumnat que habita l’Escola d’Arts Visuals del 
Prat. Es caracteritza per ésser una comunitat viva i activa. Actualment, tenim alumnat que ha passat 
per diferents itineraris formatius i que porten amb nosaltres més de 6 anys consecutius. Per aquest 
motiu, amb la voluntat d’homenatjar els alumnes que porten anys entre nosaltres i sota  el lema: 
#socescolaartsvisualsdelprat hem reconegut l’aposta que molts dels nostres alumnes fan per una 
formació de qualitat en arts visuals. A partir d’obsequiar-los per la seva fidelitat i entrigar-los un 
petit regal.  

 

Petit regal homenatge a l’alumnat  

Tot i les restriccions del covid, l’Escola d’Arts Visuals del Prat ha desenvolupat amb bastanta 
normalitat els programes basats en: educació, art i comunitat. 



+ Educació 

A l’Escola d’Arts Visuals del Prat promovem diferents itineraris formatius. Entenem la formació com 
una oportunitat per endinsar-nos a l’art i aproximar-se als diferents llenguatges artístics usant 
metodologies pròpies del treball artístic per projectes. Entre els seus objectius cal destacar els 
projectes artístico-educatius amb la finalitat d’aproximar les arts no sols des d’un aspecte lúdic i/o 
d’entreteniment sinó des de l’aprenentatge basat en les arts, permetent a l’alumne expressar la 
seva creativitat a la vegada que fomenta el seu esperit crític i millora el seu bagatge cultural. 

En el curs 2022-2023 hem fet néixer una nova línia formativa a l’escola: la línia de tècniques de 
creació artística adreçada a infants a partir de 8 anys. Aquesta línia d’aprenentatge ofereix a l’infant 
assolir una destresa manual, a partir del domini de certes tècniques i llenguatges artístics.   

La voluntat de l’escola és que aquesta línia es vagi consolidant i vagi creixent fins arribar al públic 
jove (objectiu del curs 23-24). L’aparició d’aquesta nova línia ha estat possible per la reducció de 
l’Espai Art Infants Petits de quatre dies a dos dies setmanals.  

A més, ens caracteritzem per oferir diferents llenguatges artístics tan en horari de matí com de 
tarda. Aquesta mesura ofereix possibilitat d'assistència a alumnat adult amb horaris laborals 
flexibles (torns laborals). Al llarg del 2021 vam realitzar un estudi per conèixer la demanda de certs 
tallers i la rendibilitat econòmica d’aquests. Aquest treball va concloure la necessitat de tancar 
l’oferta formativa d’esmalts i joieria en franja de matí i l’obertura d’un nou taller de ceràmica al 
dijous al matí. L’aparició d’aquest taller de ceràmica ha permès una classificació de l’alumnat en 
nivell d’aprenentatge (nivell inicial/mig i avançat).  Mentre que el tancament del curs de matí 
d’esmalts i joieria ha suposat una reestructuració dels grups de tarda.   

També, es va reestructurar l’oferta formativa dels tallers de dibuix, apostant per obrir un grup de 
dibuix més específic de model al natural. Però aquesta nova oferta no va tenir bona resposta per 
part de la ciutadania. Fet que ha provocat el tancament d’aquest grup- classe i la redirecció 
d’aquests hores a treballs creatius d’escola, com per exemple la creació de dues pancartes pel 
Mercat del Remolar. 

Finalment, destaquem que gràcies a una petita subvenció del departament de joventut vam poder 
posar en marxa el projecteslab jove adreçat a joves de 16 a 25 anys.  Un projecte de caràcter obert, 
públic i multidisciplinari, on s’ha treballat sota la perspectiva de compartir coneixements i 
estratègies entorn a l’art més que des d’una visió disciplinària. En aquest espai, els joves se’ls ha 
ofert la possibilitat d’enriquir la seva vida com artistes novells a partir de formar-los en aquells 
aspectes que requerien per impulsar la seva carrera artística ( xarxes socials, coneixements tècnics 
de les arts…).  

Dins aquest marc (projecteslab jove) s’ha dut a terme una petita càpsula formativa adreçada a joves 
pratencs d’edats. Es tracta d'una introducció a la pràctica de la monotípia com a eina per a treballar 
relacionades amb diferents subjectivitats i les seves mirades, especialment aquelles considerades 
com a subalternes o altres. Aquesta formació la va realitzar Víctor Sivera dins el context de les seves 
pràctiques de màster.  



 

Taller puntual a càrrec de Víctor Sivera. La representació dels subalterns  

A més, s’ha fet palès la necessitat de conceptualitzar un itinerari formatiu entre els diferents cursos. 
Una estratègia formativa a llarg termini que inclou una sèrie de propostes que condueixin a la 
millora de la capacitació de l’alumne. Una línia coherent que entronqui les necessitats del subjecte 
i la filosofia de l’Escola d’Arts Visuals del Prat. Per això, s’han fet unes sessions de treball internes 
per determinar què ha d'aprendre un alumne de l’Escola d’Arts Visuals del Prat en cada etapa 
formativa. 

A continuació detallem amb més detall aquests itineraris formatius: 

ESPAIS D’ART I CÒMICS 

Els espais d’art i còmic tenen com objectiu que alumne potenciï el seu hàbit creatiu ( brainstorming 
o investigació de referents, experimentació processual, formalització, introducció de la idea 
d’arxiu/ documentació). Es treballa la imaginació de l’alumne, s’estimula l’experimentació artística 
a fi de dotar a l’infant de nous recursos plàstics i visuals. A més, es fomenta l’autonomia i el co-
aprenentatge a partir del desenvolupament de projectes artístics i la introducció als processos 
creatius. 

TALLER DE CREACIÓ ARTÍSTICA  

Els taller de creació tenen com objectiu que l’alumna experimenti i descobreixi diferents tècniques 
artístiques i creatives, i que  ampliï la mirada cap a la formalització de l’obra. Es potencia el procés 
individual i les seves capacitats artístiques de l’alumne, tenint en compte l’autoestima de l’infant.  

 

 

 



LLENGUATGES ARTÍSTICS 

( dibuix, pintura, ceràmica, esmalts i joieria) 

Els tallers d’art tenen com objectiu aproximar i aprendre les bases que conformen el llenguatge 
artístic: vocabulari visual, coneixement i domini de diferents materials, suports i eines. Si ja es té 
experiència, es combinen processos de treball autònoms o col·lectius de creació i/o producció 
artística, amb l’objectiu d’aprendre i perfeccionar una tècnica artística concreta per esdevenir 
projectes artístics personals, però dins de la tècnica estudiada. 

Enguany hem reestructurat l’oferta dels tallers d’art. Hem eliminat el grup d’esmalts i joieria, degut 
a que hi havia pocs d’estudiants interessats en aquest llenguatge artístic en horari de matí. Això ha 
comportat la pèrdua de l’oferta formativa d’aquesta disciplina en aquesta franja horària a partir del 
segon trimestre. Per altre banda, l’ interès despertat per la ceràmica ens ha fet obrir un grup el dijous 
el matí de 10 a 13 hores, a fi de poder donar resposta a la nombrosa llista d’espera existent. 

A més, destaquem la col·laboració del taller de dibuix amb l’Escola Municipal d’Arts en Viu del Prat, 
consistent en fer sessions de dibuix en moviment. Es captaven els moviments de l’alumnat de dansa 
de l’escola d’arts en viu. Aquestes sessions tenien lloc els dijous de 18.30 a 20h. 

I la realització d’un tastet d’esmalts i joieria amb al Centre Educatiu Jesuïtes de Gràcia. KOSTKA.  

 

Alumnat de Batxillerat Artístic de Centre Educatiu Jesuïtes de Gràcia. KOSTKA.  

 

 



PROJECTESLAB 

El projecteslab jove sorgeix d’una necessitat dels joves participants per crear un espai de 
coneixement compartit en el que tothom pugui aportar els seus sabers i experiència. Durant 27 
sessions s’ha realitzat un acompanyament als joves per desenvolupar els seus propis projectes 
artístics. 

A diferència dels projecteslab d’adults on es parteix d’una disciplina artística específica amb 
l’objectiu d’experimentar què passa quan les hibridem des d’una visió contemporània, el 
projecteslab jove parteix de conceptes d’interès de l’alumnat participant. 

Valorem molt positivament la posada en marxa dels projecteslab jove ja que les participants han 
acabat generant el fanzine del Lloro nº6 i han participat activament en altres programes artístics de 
la ciutat, com ara la convocatòria d’/UNZIP 22 d’art comunitari al Centre Cívic St. Jordi Ribera Baixa. 
Mentre que l’alumnat de projecteslab d’adults han participat a  l’Exposició Col·lectiva del Prat, 
tenint una menció especial.  

CURSOS D’ESTIU 

Els cursos d’estiu tenen com objectiu que infants i joves tinguin una experiència formativa intensiva 
d’apropament al món de l’art. Els principals objectius són divertir-se creant, tot fomentant 
l’experimentació i la creativitat. Es proposen activitats variades enllaçades entorn d’una temàtica 
setmanal, on la interdisciplinarietat juga un paper clau en el procés d’aprenentatge. 

Aquest any les temàtiques treballades han estat en infants i joves : el món de les lletres, el món de 
la imatge, el món culinari i el món escenogràfic.  

 

Imatge del casal d’estiu dirigit a joves  

 



Mentre que els cursos intensius dirigits adults busquen la iniciació o aprofundiment d’una disciplina 
artística, en totes les seves vessants tan expressives com tècniques. 

Aquest any ens ha afectat negativament la realització de la matriculació escalonada. Hem notat un 
relantiment en la velocitat de la realització de les matrícules de l’alumnat d’estiu. També hem hagut 
d’el.limanar dos dels cursos dirigits d’adults per manca de matriculació : el curs de dibuix i de el de 
pintura. Mentre que el curs de ceràmica (nivell inicial) ha tingut força acceptació.  

Això ens ha fet reflexionar que hem de programar cursos temàtics de curta durada on 
l'experimentació en formats híbrids sigui distintiu en aquest tipus de cursos i allunyar-nos de les 
tècniques pròpies de l’oferta formativa anual.  

MONOGRÀFICS 

Els monogràfics es conceptualitzen com a càpsules formatives que permeten a l’usuari aproximar-
se a alguna tècnica nova que no s’ensenya als cursos habituals de l’escola d’arts o bé càpsules 
teòrico- pràctiques que li permetin desenvolupar el seu caràcter més professionalitzador. 

En aquest cas, els monogràfics ofertats tenen com objectiu consolidar la línia d’audiovisuals a 
l’escola d’arts. Per això, s’han llençat dos cursos de cinema, un centrat en el llenguatge de gèneres 
cinematogràfics i l’altre de realització d’un curtmetratge. 

Des de l’Escola d’Arts Visual del Prat observem que són cursos molt específics i això limita el rang 
d’interès de l’alumnat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curs 2021/2022   Places totals  

Oferta de llarga durada   318  

InterseCCions   324  

Altres programes   336  

Total   978  

Oferta de llarga durada  Matricules Places vacants  

Espai d'Art Petits  14 6  

Espai d'Art Mitjans  24 0  

Espai d'Art Grans  24 0  

Espai d'Art Joves  12 0  

Còmic Junior  12 0  

Còmic Joves  12 0  

Còmic Pro  9 3  

Co-laboratori Jove  7 3  

Oferta de llarga durada  Matricules Places vacants  

Dibuix i Pintura al matí  6 4  

Dibuix inicial / mig / avançat  14 22  



Pintura  21 3  

Projectes Lab Pintura  5 7  

Esmalts i Joieria al matí  3 7  

Esmalts i Joieria a la tarda  11 9  

Projectes Lab Esmalts i 
Joieria 

 6 4 
 

Ceràmica al matí  17 3  

Ceràmica a la tarda  20 0  

Projectes Lab Ceràmica  9 1  

Curtmetratge i generes 
cinematogràfics 

 11 9 
 

TOTAL  237 81  

     

Programa IntersECCions   Places  

Escola Pepa Colomer   200  

Escola Ramon Llull   100  

Escola Can Rigol   24  

Total   324  

Altres programes  Places Places vacants  



Casal d'estiu  248 88  

Total  248 88  

 

 
  



+ Art 

A l’Escola d’Arts Visuals del Prat promovem l’acompanyament d’agents artístics del Prat i fomentem 
el suport a la creació com a node del programa de suport a la creació d’/UNZIP Arts Visuals. Activem 
la beca /UNZIP dins la modalitat d’Art i Educació i per primer cop hem participat en el cicle 
Capgirant. Art en Família. Generem xerrades d’artistes (Laboratori ciutadà), exposicions a la Saleta 
i fomentem  la participació de l’alumnat a la 46 ena Exposició Col·lectiva del Prat.  

A més, en la mesura del possible, donem sortida encàrrecs particulars com a manera d’involucrar 
alumnat interessat en projectes artístics transversals. Enguany hem rebut un encàrrec del Mercat 
del Remolar, en el qual hem involucrat de forma participativa un grup d’alumnes de dibuix i pintura.  

Projecte Mercat del Remolar  

El Mercat del Remolar és un mercat proper a nosaltres. Ens van encarregar pintar una tela de gran 
format on apareguessin elements propis de la identitat pratenca per ubicar-la al Mercat i així 
dinamitzar l’activitat econòmica. El que hem fet, és conformar un grup motor d’alumnes ( la majoria 
provinents del taller de dibuix i pintura matí adults) que a partir dels esbossos realitzats pels infants, 
joves i adults de l’escola donessin forma i acabessin traçant 4 grans pancartes amb edificis 
personalitzats del Prat. Aquest treball serà acabat al gener-febrer del 2023.  

Laboratori Ciutadà 

El laboratori ciutadà apel·la a tot tipus de persones amb ganes d’aproximar-se a les arts visuals o de 
participar en projectes puntuals vinculats a afers de ciutat o del territori. Acosta la ciutadania a les 
arts visuals, li ofereix formació en temàtiques pròpies dels estudis de cultura visual. Combina la 
formació amb les pràctiques en projectes com presentacions de llibres, workshops, taules rodones, 
dinamitzacions artístiques, etc. 

Aquests processos de treball passen i es visualitzen a l’Espai Expositiu de La Saleta.  

En el 2022 hem posat en marxa al Laboratori ciutadà amb dues xerrades:  

Xerrada «Del projecte a la publicació d’un llibre il·lustrat» a càrrec de Purificación Hernàndez. 
Aquesta il·lustradora ens va explicar quin va ser el seu procés de creació de Sofía, la palabra salvaje. 
Van assistir 40 persones.  



 

Xerrada “ De la memòria al còmic” a càrrec de Tinta Fina. Artista visual, relatora gràfica i 
il·lustradora que ens va explicar el procés d’il·lustració d’un dels capítols del còmic “Padrines. 
Cròniques  de maternitat i criança d’una generació silenciada”. Còmic on es relaten les confidències 
de sis padrines de les comarques de Lleida i que cobren vida a partir de les il·lustracions fetes per 
sis artistes diferents. Van assistir 50 persones.  

 

 

Espai expositiu La Saleta 

Aquesta sala es caracteritza perquè es poden veure diferents maneres de comprendre i aproximar-
se a la pràctica artística. Té com objectiu visibilitzar els treballs que es duen a terme en els cursos 
de l’Escola d’Arts del Prat, com impulsar la creació artística local a partir de dur a terme un 
acompanyament de propostes i/o projectes artístics generats per persones proposades pel claustre 
de l’escola.  

El que es cerca és una connexió entre les propostes presentades, propostes més internes o externes 
a l’escola d’arts visuals. A més, es generen tota mena d’activitats al voltant de les exposicions, com 
presentacions, xerrades, vernissages…   

Degut a la baixa per maternitat de la coordinadora de l’espai expositiu La Saleta, només s’ha 



generat una exposició:  

Exposició «Retratats», mostra generada per l’alumnat del curs de Còmic Pro i Dibuix avançat. 

 

Openday . Festa de les Arts 

L’Openday. Festa de les Arts és una oportunitat per donar a conèixer les experiències artístico- 
educatives que s’han desenvolupat durant el curs 21-22. Aquesta festa, que generalment engloba 
tota l’escola, en el 2022 s’ha vist afectada per les restriccions del covid.   

A fi d’evitar aglomeracions en espais tancats, l’alumnat de l’Escola d’Arts Visuals del Prat ha mostrat 
els seus processos creatius a la Biblioteca del Cèntric ( infants i joves) i a la 46èna Exposició del 
Centre d’Art Torre Muntadas. En aquesta última, l’alumnat dels projecteslab d’adults ha tingut una 
menció especial.  

 

Exposició Openday. Festa de les Arts. Biblioteca Antonio Martin  



Beca /UNZIP Modalitat Art i Educació.  

La nostra participació com a node dins el  Programa municipal d’Arts Visuals d’/UNZIP ens permet 
establir xarxa amb altres equipaments culturals de la ciutat i participar dins la convocatòria 
d’/UNZIP, liderant la modalitat d’art i educació.  

El 2022 s’ha caracteritzat per solapar els resultats del projecte de la convocatòria del 2021 i de la 
posada en marxa del projecte 2022.  

Fruït de l’activació i empoderament d’algunes de les persones participants en el taller del projecte 
«Capil.laritat. Quatre accions de canvi pertinença» a càrrec de l’artista Ramon Guimaraes. +info 
a:https://capillaritats.wordpress.com/ vam poder gaudir de la performance «Violència Estètica» 
co-creada per Anna Aragó i Gemma Alvarado a Fondo d’En Peixo. 

 

Projecte “Un gegant d’/UNZIP” a càrrec dels artistes Roc Domingo i Joana Capella. Projecte 
finalista de la beca d’/UNZIP 2022. Joana Capella i Roc Domingo ens proposen construir una figura 
folklòrica, de manera participativa, al voltant de l'exploració i investigació entorn els imaginaris 
trans-espècie del paisatge del Prat del Llobregat (a partir d'una indagació pel Parc Agrari del Prat). 
Aquest projecte s’ha realitzat de manera participativa a partir de la conceptualització de diferents 
sessions:  

- Visita -conferència al Parc Agrari del Prat a càrrec de Paula Bruna (artista ambientòloga), 
Chiara Sgaramella (artista i investigadora) i Núria Inés (artista i relatora gràfica).  

En aquesta trobada es van visitar diferents indrets del Parc Agrari del Prat. La visita va 
ajudar els assistents a comprendre els plans urbanístics projectats en aquest indret i 



reconèixer la fauna i la flora de la zona. Aquesta visita estava oberta a tota la  ciutadania, 
el nombre d’assistents van ser 10 persones.  

 

Moment de la xerrada a càrrec de Chiara Sgaramella (artista i investigadora)  

- Sessió de reflexió entorn la cultura popular i l’art contemporani a càrrec de Lola Lasurt, 
artista visual que ha generat un projecte artístic titulat “El Gegant del Menhir” a Mollet del  Vallès 
dins el context de l’Aparador del Museu Municipal Joan Abelló  (https://lolalasurt.com)  i Pau 
Ruiz Esbrí ( President de la Federació de la cultura popular, El Nus). Dins el context del Festival 
d’Indisciplinats.  

Dins el marc del Festival Indisciplinats va tenir lloc un diàleg de pensament entorn els 
imaginaris constructius del gegants, atenent als diversos contextos en que aquests habiten. 
La conversa entre Pau Ruiz Esbrí i Lola Lasurt va permetre comprendre com les normatives 
institucionals delimiten i determinen alguns elements representatius de la cultura popular. 
Van assistir aproximadament unes 25 persones de perfils molt diversos ( tècnics de cultura, 
artistes, practicants de la cultura popular, docents…).  

 
- Sessió de construcció del faldó del gegant d’ 
/UNZIP ( dues sessions realitzades al Centre Cívic 
Ribera Baixa). 

 
El 17 de desembre del 2022 i el 14 de gener del 2023 van tenir lloc dues sessions realitzades al 
Centre Cívic Ribera Baixa. Aquestes sessions de treball tenien com objectiu confeccionar el faldó 
del Gegant d’ /UNZIP amb teles reciclades aportades per la Fundació Rubricatus. Les dues 
sessions van ser molt emotives perquè es va generar un treball intergeneracional molt 
interessant entre els assistents.  

 



En el 2023 es desenvoluparà una sessió de  l’aixecament del gegant i la cercavila del gegant d’ 
UNZIP amb b la col·laboració de les bastoneres del Prat. Que simbòlicament representarà el 
bateig del nou gegant d’ /UNZIP.  

A nivell d’Escola d’Arts Visuals del Prat valorem molt positivament aquest projecte ja que ens ha 
permès crear aliances amb diferents entitats pratenques per poder confeccionar al gegant: 
Federació Nus, colla bastonera del Prat, Fundació Rubricatus i el Centre cívic Ribera Baixa.  L’únic 
inconvenient que hem trobat és que el projecte s’ha desenvolupat de forma externa a l’escola, fet 
que ha provocat que els alumnes no es sentin interpel·lats i que no hagin participat de les diferents 
accions proposades durant el projecte.  

Capgirant la ciutat, d’Art en Família. 

Aquest any hem participat en el cicle 'Capgirant la ciutat', dins el marc de Art en família. Aquest 
cicle, es caracteritza per ser una sèrie de propostes artístico-educatives per a famílies amb infants 
d’entre 4 i 8 anys en les que recórrer de forma diferent la ciutat i els seus equipaments culturals de 
la mà d’artistes locals. 

Dins aquest marc, l’artista pratenca Silvia Martos ha fet una proposta d’escolta de sons de diferents 
animals per després fer un exercici de memòria morfològica de com són i representar-los amb 
diferents estris plàstics.  

 
  



+ Comunitat 

Des de l’Escola d’Arts Visuals del Prat entenem la mediació cultural com a mètode de treball per 
vincular cultura – ciutadania i formació. Gràcies a la nostra vinculació amb el programa municipal 
Interseccions co- dissenyem amb mestres i docents propostes artístico – educatives adreçades a 
l’alumnat d’infantil i primària. 

 

Sessió Intercentres, visita al diferents centres educatius  

Programa IntersECCions 

Aquest curs escolar, els projectes d’Interseccions Arts Visuals s’han conceptualitzat des de la 
premissa de la bianualitat. La bianualitat permet aprofundir i aportar solidesa al projecte ja que 
compte amb un temps de calendari més distes. Les sessions de formació i coordinació al projecte 
d'interseccions estan sotmeses a una calendarització escolar que de per sé, en molts moments, ja 
sigui per festius de lliure elecció així com les competències curriculars pertinents, obliguen a 
condensar i en molts casos, a readaptar o prescindir d'objectius i activitats que s'havien establert 
al principi per manca de temps. 

Com cada any, els projectes d’Arts Visuals s’han caracteritzat per: 

- Resoldre en la mesura de lo possible, una problemàtica del Centre Educatiu. 

- Ha de ser sostenible en el temps de forma autònoma en la mesura del possible 

- Ha de connectar amb la ciutat i les entitats de la mateixa 

- Ha d’abordar les Arts com un instrument de transformació 

- Les Arts com una eina de mediació per emancipar la ciutadania 

- Acompanyar el cos docent dels centres escolars en el procés, aportant eines i coneixement. 



- Els ressonants artístics o referents són exemples metodològics (mai es repliquen) 

- Entendre les Arts com un espai de possibilitat Interdisciplinar 

Escola Can Rigol 

El projecte d’aquest any hem dissenyat un programa de formació en Art contemporani per a 
l’alumnat TVA i F’S. Per tal de muntar el projecte ens hem basat amb la temàtica transversal de 
l’escola: la Terra. Ens hem convertit amb un agent artístic més de la ciutat del Prat, interrelacionant-
nos amb artistes del programa formatiu Laika del Centre d’Art Torre Muntadas. L’objectiu del 
projecte ha estat incorporar una mirada sobre la diversitat funcional més enllà de l’arquitectònica 
o de la lectura per a no vidents o altres formats. A més, s’han establert algunes reunions durant el 
curs (3 durant tot el curs, 1 per trimestre) amb l’Escola Municipal d’Arts en Viu amb l’objectiu 
d’informar-nos mútuament sobre els projectes que desenvolupem dins l’Escola Can Rigol. 

Escola Pepa Colomer 

El projecte d’aquest any hem treballat al voltant del menjar com un element clau sobre la Salut, que 
és l’àmbit de treball proposat per l’Escola. Aquest curs partíem d’un objectiu de treball previ fruit 
d’una necessitat detectada a l’escola: el poc vincle de les alumnes amb els aliments com a éssers 
vius i per tant, poc respecte pels rituals i el gaudi alhora de menjar. Hem partit dels aliments com a 
éssers vius dels que tenir cura per arribar a una consciència de grup de com sostenir-nos en 
col·lectiu .Hem finalitzat el projecte fent un gran àpat al pati on celebrar el valor de cuidar els 
aliments i la nostra alimentació com a salut física i emocional. On van participar gran nombre de 
familiars. 

Escola Ramon Llull 

El projecte d’aquest any té com objectius: Introduir el llenguatge audiovisual com un llenguatge per 
expressar-se i comunicar-se incorporant la idea dels mitjans de comunicació. A partir del concepte 
“tecnologies d’empoderament” es dissenya un projecte on treballar amb l’Arxiu municipal del Prat, 
per llegir les seves imatges des d’una perspectiva de relatoria. Les activitats a l’aula es dissenyen a 
partir del concepte “ecologia de les imatges”, pensant en el data i aprofitant les imatges que ja 
existeixen per a construir altres relats sobre les identitats adolescents i la ciutat. El treball que s’ha 
desenvolupat és un assaig en vídeo/ audiovisual on hem treballat el text, la lectura i reinterpretació 
de les imatges com a forma de treball. Finalment, hem visionat tot aquest treball gràcies a la 
col·laboració del PratTV a les diferents pantalles dels equipaments municipals. 



 

Presentació pública del projecte desenvolupat a l’escola Ramon Llull  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



|Programa d’Arts Visuals  

 
El Programa d’Arts Visuals /Unzip, té l’objectiu de promoure i facilitar la pràctica artística a la 
ciutat des de tres eixos d'actuació: el suport a la creació, la mediació i l’educació.  
 
S'activa des d’un conjunt de nodes, equipaments municipals i centres col·laboradors, que 
conformen una xarxa coordinada: Centre d'Art Torre Muntadas, Centre Cívic Jardins de la Pau, 
Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa, l’Escola d’Arts del Prat i el Centre Cívic Palmira Domènech i La 
Capsa, entre d’altres. 
 
Les accions principals conjuntes que es desenvolupen com a programa son la Convocatòria de 
projectes artístics /Unzip i el Festival Indisciplinats (presentació dels projectes de la Convocatòria 
d’Arts Visuals). Així mateix, cadascun dels nodes del programa desenvolupa projectes propis en 
relació amb les línies d'acció del programa d'arts visuals. 
 
El node central del programa és /Unzip Torre Muntadas, el qual coordina els diferents agents a les 
accions conjuntes, i a més impulsa processos i projectes de forma individual.  
 
Aquesta memòria recull les tasques impulsades des d’/Unzip Torre Muntadas en relació a la 
coordinació del programa de ciutat i en relació a les accions impulsades de forma autònoma pel 
propi centre.  

 

  



1. Equip 

1.1. Composició de l’equip 

Durant el 2022, l'equip ha estat composat per quatre persones que s’han incorporat a la feina en 
diferents moments no simultanis. Es poden distingir tres fases en aquest procés: 

- Del 07 de gener al 13 de març: equip format per José Antonio Delgado (37.5 h/setmana), 
Esther Merchán (32.5 h/setmana) i Mercè Ubalde (23 h/setmana).  

- Del 15 de març al 30 d’abril: equip format per Esther Merchán (32.5 h/setmana), Mercè 
Ubalde (29 h/setmana) i Loreto San Martín (18 h/setmana en contracte temporal). 

- De l’1 de maig en endavant: equip format de manera estable per Esther Merchán (32 
h/setmana), Mercè Ubalde (32 h/setmana) i Loreto San Martín (29 h/setmana) 

Aquest equip treballa sota la supervisió i en coordinació amb la tècnica de Cultura i Cap de Mediació 
del servei Cristina Castells.  

1.2 Tasques dels membres de l’equip de gestió 

Tot i que oficialment, José Antonio Delgado encara era el responsable del programa /Unzip i de 
l’equipament Torre Muntadas, la realitat és que des de la seva baixa per motius de salut, les tasques 
s’havien redistribuït i el pes del programa i del centre d’art queia en les altres dues persones de 
l’equip. S’havia establert així de forma natural i en pro d’una optimització de recursos, un sistema 
de co-direcció en el que les tasques i responsabilitats es repartien de forma més equitativa. Aquesta 
nova organització es va mantenir tot i la reincorporació de José Antonio Delgado al gener de 2022, 
i és la base de l’estructura que continua fins a dia d’avui.  

En aquesta memòria, queden reflectits aquests canvis, així com les tasques i modificacions d’equip 
al llarg de l’any.   

 
José Antonio Delgado. Responsable d’/Unzip Arts Visuals i d’/Unzip Torre Muntadas.   
(Del 7 gener al 13 de març de 2022. Contracte de 37.5 hores) 
 
ORGANITZACIÓ  

● Participació en les sessions de planificació, seguiment i avaluació de les accions dels eixos 
del programa i /Unzip TM (suport a la creació i difusió, educació i mediació) en reunions 
setmanals amb l’equip /Unzip TM. 

● Redacció del document de planificació (pla de gestió) en coordinació. 
● Participació en la trobada de centres /Unzip del primer trimestre de 2022. 
● Suport en el control pressupostari /Unzip TM. 
● Preparació i seguiment de les comandes de material realitzades per /Unzip TM (material 

d’oficina, etc.), i per l’equipament.  
● Introducció, gestió i seguiment de les incidències de l’edifici. 
● Manteniment de l’espai. 



● Obertura de la sala les tardes en horari d’atenció al públic, així com els matins de caps de 
setmana. 

 
 
MEDIACIÓ 

● Mediació i atenció al públic.  
 
 
Mercè Ubalde 

 
Del 9 de gener al 13 de març. Direcció artística del programa i co-responsable d’/Unzip Torre 
Muntadas. Contracte de 23 hores 
 
Del 14 de març al 30 d’abril. Direcció artística del programa i co-responsable d’/Unzip Torre 
Muntadas. Contracte de 29 hores  
 
A partir de l’1 de maig. Direcció artística del programa i co-responsable d’/Unzip Torre 
Muntadas. Contracte de 32 hores  

 
Esther Merchán 

 
Del 9 de gener al 13 de març. Direcció executiva del programa i co-responsable d’/Unzip 
Torre Muntadas. Contracte de 32,5 hores 

 
Del 14 de març al 30 d’abril. Direcció executiva del programa i co-responsable d’/Unzip Torre 
Muntadas. Contracte de 32,5 hores 

 
A partir de l’1 de maig. Direcció executiva del programa i co-responsable d’Unzip Torre 
Muntadas. Contracte de 32 hores  

 
 
Loreto San Martín 

 
Del 15 de març al 30 d’abril. Suport en aspectes bàsics com obertura de sala tres tardes a la 
setmana i dissabtes i diumenges al matí, mediació amb el públic de l’exposició i suport en 
altres tasques necessàries de caire administratiu (introducció i seguiment d’incidències de 
manteniment de l’edifici, comandes de material) i comunicatiu (redacció de posts per 
xarxes socials). Contracte temporal de 18 hores. 
 
A partir de l’1 de maig. Responsable dels projectes de mediació i comunicació d’/Unzip 
Torre Muntadas. Contracte de 29 hores. 

Mercè Ubalde: Direcció artística del programa i co-responsable d/’Unzip Torre Muntadas 

ORGANITZACIÓ  



● Coordinació del programa /Unzip Arts Visuals i /Unzip Torre Muntadas, en contacte 
amb la Cap de Mediació. 

● Planificació, seguiment i avaluació de les accions dels eixos del programa /Unzip i 
/Unzip T M (suport a la creació i difusió, educació i mediació) en reunions quinzenals 
amb la cap de mediació, i setmanals amb l’equip /Unzip Torre Muntadas. 

● Redacció i seguiment dels documents de planificació (pla de gestió) en coordinació 
amb els nodes del programa.  

● Avaluació (memòries) del programa, supervisió dels indicadors d’avaluació de totes 
les accions. 

● Articulació dels espais necessaris de coordinació i seguiment amb els diferents 
nodes del programa d’arts visuals.  

● Suport en el control pressupostari del Programa. 
● Manteniment de l’espai. 

SUPORT CREACIÓ  
Al programa d’arts visuals  

● Seguiment del projecte de mapejat de la creació. 
● Coordinació del procés de la Convocatòria (redacció de bases, selecció del jurat, pla 

de comunicació i disseny), seguiment de tots els projectes de la Convocatòria, així 
com de les Trobades Globals. 

● Seguiment, assessorament i suport a la resta de nodes /Unzip en el 
desenvolupament de les seves tasques de suport a la Creació. 

● Assessorament i rebuda de propostes expositives de creadors locals i connexió amb 
els equipaments apropiats. 

● Contacte amb el projecte d’Arts en Viu i les accions del Teatre de l’Artesà.  

 A /Unzip Torre Muntadas  
● Suport en el projecte LAIKA.  
● Suport i acompanyament del projecte de la Modalitat Exposició de la Convocatòria.  
● Coordinació de l’Exposició Col·lectiva d’Artistes del Prat per Festa Major.  
● Sessions de trobada i assessorament amb artistes i agents culturals de la ciutat.  
● Suport en el muntatge d’exposicions i organització d’activitats. 

 
EDUCACIÓ  

Al programa d’arts visuals  
● Seguiment dels itineraris de creació i formació del programa d’arts visuals (labs, 

residències, viver de projectes fotogràfics, etc.).  
● Seguiment dels processos comunitaris de formació envers l’audiovisual entre el CC 

Palmira Domènech i l’Escola d’Arts del Prat.  

  A /Unzip Torre Muntadas  
● Participació en els espais de suport a la ideació, anàlisi i reflexió del programa 

Corrent Continu. 

 



MEDIACIÓ  
Al programa d’arts visuals  

● Seguiment del procés d’entrevistes del Mapa de la Creació. 
● Disseny i coordinació dels espais de trobada de la Convocatòria amb la seva 

comunitat (Trobades Globals). 
● Disseny i coordinació del format de presentació i mediació a la ciutat de la 

Convocatòria de projectes artístics /Unzip 2022 (Festival Indisciplinats). 
● Relació de les accions del programa d’arts visuals amb Joves Prat a través del 

projecte Tardes Joves i les taules de treball dels nodes del programa involucrats 
(Palmira, Ribera, Jardins).  

 

 

A /Unzip Torre Muntadas  
● Mediació i atenció al públic. 

COMUNICACIÓ  
Al programa d’arts visuals   

● Disseny de l’estratègia de comunicació de les activitats del Programa: coordinació 
amb la resta de nodes. 

● Coordinació dels continguts i actualització del web d’/Unzip. 
● Supervisió i redacció de notícies relaciones amb accions del programa. 
● Suport en la coordinació i dinamització general de les xarxes socials d’/Unzip i dels 

projectes de comunicació del programa (relatories i publicacions, campanyes 
d’autor a les xarxes socials, col·laboracions en la difusió de projectes, etc.). 

● Suport a la difusió de les accions de suport a la creació dels nodes del programa. 

A /Unzip Torre Muntadas  
● Disseny de l’estratègia de comunicació de les activitats del impulsades per /Unzip 

Torre Muntadas. 
● Concepció i seguiment de les campanyes de comunicació: seguiment dels dissenys 

i producció de elements físics i online de difusió del projecte 

● Supervisió i redacció de notícies relaciones amb accions impulsades per /Unzip 
Torre Muntadas. 

● Manteniment i reordenació de les bases de dades per fer un traspàs tant al nou web, 
com als programes de mailing de l’Ajuntament (Deporwin, etc.) i al projecte de 
mapejat transdisciplinar de les arts al Prat.  

● Ordre dels arxiu als espais de la intranet de l'Ajuntament destinats per aquest fi, i de 
les fotografies realitzades per personal extern durant les activitats d'/Unzip Torre 
Muntadas 

 



Esther Merchán. Direcció executiva del programa i co-responsable d’/Unzip Torre Muntadas 

ORGANITZACIÓ  
● Coordinació del programa /Unzip Arts Visuals i /Unzip Torre Muntadas, en contacte 

amb la Cap de Mediació. 
● Planificació, seguiment i avaluació de les accions dels eixos del programa /Unzip i 

/Unzip T M (suport a la creació i difusió, educació i mediació) en reunions quinzenals 
amb la cap de mediació, i setmanals amb l’equip /Unzip Torre Muntadas. 

● Redacció i seguiment dels documents de planificació (pla de gestió) en coordinació 
amb els nodes del programa.  

● Redacció d’avaluació (memòries) del programa 

● Articulació dels espais necessaris de coordinació i seguiment amb els diferents 
nodes del programa d’arts visuals.  

● Control pressupostari de les accions del programa impulsades des de l’oficina 
tècnica. 

● Control pressupostari /Unzip TM. 
● Preparació i seguiment de les comandes de material realitzades per /Unzip TM 

(material d’oficina, etc.), i per l’equipament.  
● Introducció, gestió i seguiment de les incidències de l’edifici. 
● Manteniment de l’espai. 

  
SUPORT CREACIÓ  

Al programa d’arts visuals  
● Seguiment del projecte de mapejat de la creació. 
● Coordinació del procés de la Convocatòria (redacció de bases, selecció del jurat, pla 

de comunicació i disseny), seguiment de tots els projectes de la Convocatòria, així 
com de les Trobades Globals. 

● Contacte amb el projecte d’Arts en Viu i les accions del Teatre de l’Artesà.  
● Ordenació dels projectes rebuts de la Convocatòria /Unzip 2022. 

 A /Unzip Torre Muntadas  
● Suport en el projecte LAIKA 

● Suport i acompanyament econòmic en el projecte de la Modalitat Exposició de la 
Convocatòria.  

● Coordinació de l’Exposició Col·lectiva d’Artistes del Prat per Festa Major, supervisió 
del muntatge.  

● Suport en el muntatge d’exposicions i organització d’activitats. 

EDUCACIÓ  
Al programa d’arts visuals  

● Participació en els espais de suport a la ideació, anàlisi, reflexió i formació del 
programa IntersECCions. 

● Coordinació amb el programa de propostes familiars d’Arts en Viu. Coordinació 
calendari i accions de presentació comú, trobades de seguiment i reflexió conjunta 



de les accions, etc. 

  

A /Unzip Torre Muntadas  
● Disseny i desenvolupament de les accions educatives del programa Corrent 

Continu: Art en Família, projecte IntersECCions a Can Rigol i La Transformadora. 
● Gestió d’inscripció en activitats de qualsevol tipus programades des d’/Unzip TM 

(Art en família, ConvoFest, tallers diversos, Sucret, etc.). 

 
MEDIACIÓ  

Al programa d’arts visuals  
● Seguiment del procés d’entrevistes del Mapa de la Creació. 
● Disseny i coordinació dels espais de trobada de la Convocatòria amb la seva 

comunitat (Trobades Globals). 
● Disseny i coordinació del format de presentació i mediació a la ciutat de la 

Convocatòria de projectes artístics /Unzip 2022 (Festival Indisciplinats).  

A /Unzip Torre Muntadas 

● Mediació i atenció al públic.  

COMUNICACIÓ  
Al programa d’arts visuals  

● Disseny de l’estratègia de comunicació de les activitats del Programa: coordinació 
amb la resta de nodes. 

● Suport a la redacció de la resta de notícies. 
● Suport a la introducció i seguiment de les activitats en les diferents plataformes de 

l’Ajuntament (sarandonga, Deporwin) i a la resta 
d’agendes/publicacions/plataformes culturals oportunes de difusió.  

● Suport en el manteniment i reordenació de les bases de dades per fer un traspàs 
tant al nou web, com als programes de mailing de l’Ajuntament (Deporwin, etc). 
(Aquest objectiu es va plantejar al pla de gestió a principis d’any, però finalment no 
s’ha portat a terme, en part, perquè el Servei de Cultura està reconsiderant el format 
que hauria de tenir aquest butlletí). 

A /Unzip Torre Muntadas 

● Disseny de l’estratègia de comunicació de les activitats del impulsades per /Unzip 
Torre Muntadas. 

● Concepció i seguiment de les campanyes de comunicació: seguiment dels dissenys 
i producció d'elements físics i online de difusió del projecte 

● Supervisió i redacció de notícies relacionades amb accions impulsades per /Unzip 
Torre Muntadas. 



Loreto San Martín: Mediació i comunicació /Unzip Arts Visuals. 
 
Com s’ha comentat anteriorment, Loreto San Martín acaba d’incorporar-se al projecte, i per tant 
algunes de les tasques detallades a continuació s’han portat en col•laboració amb les altres 
persones de l’equip. El que aquí s’especifica són les tasques que corresponen al seu perfil i que, poc 
a poc, es faran de forma més autònoma.  
 
ORGANITZACIÓ  

● Participació en les sessions de planificació, seguiment i avaluació de les accions dels eixos 
del programa i /Unzip TM (suport a la creació i difusió, educació i mediació) en reunions 
quinzenals amb la cap de mediació, i setmanals amb l’equip /Unzip Torre Muntadas. 

● Recollida d’indicadors (avaluació) de les activitats de TM i del Programa. 
● Suport i seguiment de les incidències de l’edifici. 
● Manteniment de l’espai. 

 
SUPORT CREACIÓ  
Al programa d’arts visuals  

● Suport en el disseny de les bases de la modalitat Exposició de la Convocatòria /Unzip 2022. 
● Coordinació i ideació del LAB LAIKA amb la responsable d’/Unzip Torre Muntadas.  
● Suport a la conceptualització de les Trobades Globals de la Convocatòria.  

 
A /Unzip Torre Muntadas  

● Disseny i mediació de les sessions de portafolis al LAB LAIKA i de les sessions del LAB en 
connexió amb la Convocatòria /Unzip 2022 i la modalitat Exposició.   

● Suport en el muntatge d’exposicions i organització d’activitats.  
● Sessions de trobada i assessorament amb artistes i agents culturals de la ciutat. 

 
MEDIACIÓ  
Al programa d’arts visuals 

● Adaptació de les accions i dinàmiques de mediació. 
 
A /Unzip Torre Muntadas  

● Mediació i atenció al públic del Centre d’Art Torre Muntadas tres tardes i caps de setmana. 
● Assessorament a agents i centres culturals i socials pel desenvolupament de metodologies 

i recursos de mediació. 
● Contacte i mediació amb artistes joves de la ciutat per tal d’animar-los a conèixer i 

participar en les accions del programa (Exposició Col·lectiva d’Artistes del Prat, 
Convocatòria /Unzip, etc). 

 
COMUNICACIÓ  
Al programa d’arts visuals 

● Introducció i seguiment de les activitats en les diferents plataformes de l’Ajuntament 
(sarandonga, Deporwin) dels projectes de mediació.  



● Concepció i seguiment de les campanyes de comunicació; seguiment dels dissenys i 
producció d'elements físics i online de difusió del projecte de mediació, així com de les 
peces i relatories resultants.  

● Manteniment i reordenació de les bases de dades per fer un traspàs tant al nou web, com 
als programes de mailing de l’Ajuntament (Deporwin, etc.) i al projecte de mapejat 
transdisciplinar de les arts al Prat.   (Aquest objectiu es va plantejar al pla de gestió a 
principis d’any, però finalment no s’ha portat a terme, en part, perquè el Servei de Cultura 
està reconsiderant el format que hauria de tenir aquest butlletí). 

● Coordinació dels continguts i actualització del web d’/Unzip. 
● Actualització i manteniment de les xarxes socials del programa (facebook, Twitter, 

Youtube). 
● Revisió de materials relacionats amb la Convocatòria de projectes artístics /Unzip, per 

aconseguir una major claredat en els continguts (bases de la modalitat Exposició, dossier 
‘Prepara el teu dossier d’artista’, etc.) 

 
A /Unzip Torre Muntadas  

● Concepció i seguiment de les campanyes de comunicació i seguiment dels dissenys i 
producció de elements físics i online de difusió del projecte de mediació i LAB LAIKA, així 
com de les peces i relatories de comunicació i creació resultants.  

● Implementació d’informació al web dels projectes d’/Unzip TM. 
● Realització i/o arxiu als espais de la intranet de l'Ajuntament destinats per aquest fi de les 

fotografies realitzades per personal extern durant les activitats d'/Unzip Torre Muntadas 

 
 
EDUCACIÓ 

 
Al programa d’arts visuals 

● Suport al programa Interseccions i la seva vinculació amb el projecte Lab Laika. 
● Suport a la coordinació del projecte ‘Art en Família’ en la seva nova fase com a acció de 

programa i de ciutat.  
 

A /Unzip Torre Muntadas 

● Seguiment de les accions educatives del projecte ‘Art en Família’ realitzades al Centre d’Art 
Torre Muntadas. 

 
  



1.3. Pla de gestió i memòria 2022 

El Pla de gestió de 2022 dibuixava com a línies principals d’actuació les accions de Suport a la 
Creació emmarcades a la ‘Convocatòria de projectes artístics /Unzip 22’, així com les propostes de 
mediació d’aquests mateixos projectes dins el ‘Festival Indisciplinats’, organitzat en coordinació 
amb el els equipaments Teatre L’Artesà i La Capsa (del programa d’Arts en Viu). També s’enceta una 
nova línia de suport en la que es difonen en format càpsula publicacions relacionades amb el món 
de les arts visuals, com han estat el cas de la xerrada al voltant del llibre ‘Art (in)útil’ de Daniel Gasol, 
i ‘Padrines’ en el que participa l’artista pratenca Núria Inés (aka Tinta Fina). 

En el camp de l’educació es planteja continuar amb les accions que relacionen el Centre d’Art amb 
el projecte Interseccions i es programa la posada en marxa del projecte ‘Art en Família’ amb una 
visió i perspectiva de ciutat (en col·laboració amb altres equipaments culturals del municipi).  

Quant al projecte de mediació del Servei de Cultura ‘Mapa de la Creació’, continua en pausa a 
l’espera de poder explotar les dades rescatades de les entrevistes realitzades des de diferents 
equipaments culturals a agents creatius de la ciutat. La resta d’accions de mediació del Programa 
d’Arts Visuals, continuen aturades en vistes a que aquest projecte comú, una vegada es posi en 
marxa, indiqui línies d’actuació estratègiques sobre les que treballar.  

En referència al marc econòmic del projecte (el qual funciona per assignació municipal directa), 
deixa poc marge a la flexibilitat en la seva gestió. Així doncs, continuem assenyalant que no podem 
donar una resposta àgil i facilitadora al suport de produccions de projectes que necessiten un 
impuls inicial per desenvolupar-se, sense fer-los passar obligatòriament pels canals oficials de 
burocràcia. Això, tenint en compte que ens trobem en una situació de crisi mundial que afecta molt 
directament El Prat de Llobregat i el camp de la Cultura, creiem que hauria de ser un aspecte a 
repensar, ja que part de la feina del programa és donar suport professional, sortides laborals i 
empenta a la producció artística de les persones creatives del territori. 
 
La situació quant a l'equip, ha estat en un any de transformació, ja que la persona fins a les hores 
responsable del programa va marxar del projecte, el que va suposar un repensament de les funcions 
de l’equip (tant de les dues persones que quedaven, com de la que s’havia d’incorporar). Es va 
decidir apostar per un model de co-direcció en el que les tasques estiguessin repartides de forma 
més equitativa. Es va dedicar gran part del primer semestre de l’any a repensar l’organització en 
base a aquest nou model, dibuixar el perfil necessari a incorporar i a realitzar les entrevistes. Des 
del dia 1 de maig, amb la incorporació de la nova persona, es va començar el període de traspàs, 
adaptació i formació que encara continua. Val a dir que no només aquesta nova incorporació 
(Loreto San Martín) està en aquest procés formatiu, sinó que tot l’equip ha estat adaptant-se a la 
nova situació i les noves funcions.  
 
Igualment, tot i la coincidència en un mateix any del canvi d’equip amb les baixes laborals derivades 
de la situació sanitària, es valora que s’ha complit amb les expectatives generals, el que s’ha anat 
pactant i les decisions que s’han pres per optimitzar els recursos. 
 
Respecte a l’evolució de la pandèmia causada per la covid-19, la major part de les conseqüències 
semblen ja superades socialment quant a la relació amb els públics i la proposta d’accions, tornant 



a l’activitat presencial.  
 
 

 
 
 
  



2. Equipament 
Centre d’Art Torre Muntadas 

2.1. Sala d’Art Josep Bages 

En l'àmbit estructural, la sala d’exposicions funciona, tot i que cada any es noten més les seves 
limitacions, ja que fa temps que no s’actualitza. Destaquem la necessitat d'inversions en tecnologia: 
compra de focus per les guies d'il·luminació, material d'oficina i revisió general de les llums de 
l'edifici; i la revisió dels tancaments propis de la sala: el terra cada vegada es troba més deteriorat, 
a l’espera des de fa dos anys d’un estudi que dictamini què fer amb els desnivells cada vegada més 
pronunciats per les humitats del subsol.   

Els horaris d’atenció al públic van tornar al model anterior a la pandèmia (ja a finals de 2021) i les 
normes de seguretat s’han eliminat paulatinament al llarg de l’any.  

 

2.2. Planta baixa: oficina tècnica, seguretat i eficiència energètica 

La planta baixa del Centre d’Art Torre Muntadas acull l’oficina tècnica del Programa d’Arts Visuals 
/Unzip. Des d’aquí s’opera en la coordinació de les accions de tot el programa i en les específiques 
portades a terme a l’equipament. 

També, com a equip responsable de l’edifici, es gestiona i supervisa el manteniment i es treballa en 
col·laboració amb les persones responsables de l’associació Teatre Kaddish, resident a les plantes 
primera i segona.  

Al primer trimestre de l’any es va instal·lar un nou sistema d’alarma a l’edifici (tant d’intrusió com 
de detecció de fum). Després de diversos ajustos posteriors a la finalització de la instal·lació, el 
sistema funciona de forma correcta. 

També s’ha hagut de revisar en diverses ocasions el sistema de climatització de la planta baixa. 
L’antiguitat del mateix comporta errades continuades, en especial en moments de temperatures 
disparades (ja sigui per fred o calor intensos). Cada vegada és més evident que el sistema està molt 
deteriorat, i que s’ha de fer una clara aposta per la seva renovació.   

Quant a les inversions i intervencions de millora que necessita el centre i que estan demanades des 
de 2020, algunes d’elles encara continuen a l’espera. Actualment tenim pendent solucionar el tema 
de les humitats a l’oficina de la planta baixa i la revisió del sòl (des de fa temps bombat per les 
humitats del subsol).  

Respecte al tema comentat a la memòria anterior sobre la seguretat de l’equip i un sistema d’alerta 
que permeti activar assistència en cas de necessitat, des de el mes de gener l’equip disposa d’un 
telèfon mòbil destinat al projecte al qual s’ha instal·lat una aplicació que es vincula directament 
amb el Departament de Policia Local. De totes formes, el personal continua autoorganitzar-se de 
manera que els espais de temps en el que centre és obert al públic, pugui restar cobert en la major 
part dels casos amb un mínim de dues persones. Això comporta que les hores del personal s'han 
d'ajustar a cobrir aquesta necessitat prioritària de seguretat i tranquil·litat a la feina, tot limitant la 
flexibilitat horària per ajustar-se a demandes concretes dels projectes. 



Sobre sostenibilitat, destacar que el centre només ha estat valorat amb un nivell C en el certificat 
energètic, el que vol dir que l’edifici té moltes mancances que valdria la pena revisar i més en un 
context d’emergència climàtica com el que vivim a la nostra ciutat. Alguns dels aspectes més 
deficients de l’equipament són un sistema de climatització antic en una planta baixa organitzada 
amb espais amplis sense pràcticament tancaments (l’oficina, per exemple, no té cap tipus de porta 
que la separi de la resta d’estàncies properes), o les finestres i portes antigues que no tanquen 
adequadament i deixen escapar la climatització. Quant al consum de llum, creiem que es podria 
optimitzar, i el d’aigua és ja bastant ajustat a les necessitats bàsiques.  

En paral·lel a que es puguin fer ajustos o modificacions estructurals, com a equip també s’intenta 
aportar per pal·liar la situació. S’ha començat un estudi per tal de pensar possibles optimitzacions 
en base als objectius del programa i els usos dels espais del Centre d’Art Torre Muntadas.  

Com es comenta a l’inici d’aquesta memòria, el Programa d’Arts Visuals i del Centre d’Art treballen 
per donar suport a la creació local facilitant les eines, els espais i els acompanyaments necessaris 
que ajudin als artistes a desenvolupar les seves idees, aprofundir en la seva pràctica artística i 
relacionar-se de forma professional amb l’art. Es busca també obrir el pensament, propiciar espais 
de reflexió on cada persona pugui elaborar les seves pròpies impressions del món, on es forgi o 
s’implanti la llavor d’una mirada crítica. Alhora s’organitzen espais de relació on enriquir-se amb la 
mirada i experiència dels altres, compartir dubtes, recursos i elaborar entre totes un camí comú en 
el que vincular-nos amb les arts visuals. Així doncs, no podem pensar en el centre d’art com un espai 
purament de difusió, focalitzat a mantenir unes sales d’exposició ocupades i obertes, ja que 
aquestes tenen funcions també de laboratori de creació i centre de producció, com a espai 
relacional i de contacte, espai de treball i de pensament, entre d’altres.  

És per això que, entenent que la sala d’art i les visites espontànies de persones que s’acosten al 
centre per pròpia iniciativa, són només una de les formes en les que se socialitzen els projectes que 
impulsem, els recursos d’hores de personal i energètics destinats a sostenir els horaris actuals 
d’atenció al públic, es consideren desproporcionats amb la rellevància i retorn que atorguen al 
projecte.  

L’estudi de rendiment i eficiència mencionat anteriorment, observarà l’afluència de públic 
espontani entre els mesos de setembre de 2022 i febrer de 2023. S’han escollit aquestes dates 
perquè posen en relació i comparació dos projectes molt diferents, i que, per tant, poden atraure a 
diferent tipus de públic, donant una panoràmica més general d’assistència: l’exposició Col·lectiva 
d’Artistes del Prat’ (la mostra més visitada del centre en la que cada any participen prop de 100 
artistes i que té un caire molt popular i relacional) i l’exposició vinculada a la beca /Unzip, enguany 
‘Bestiario del Delta’ (projecte d’un sol artista més vinculat a la pràctica contemporània).  

 

Conclusions fins al moment de l’estudi (desembre de 2022):  

- les franges horàries d’obertura de tardes al centre de 16.30 a 17h i de 19.30h a 20.30h 
tenen una afluència de públic pràcticament inexistent (la primera suposa un 14% i la 
segona un 8% del total de visites registrades).  

Les dinàmiques socials i culturals de la nostra ciutat fan que abans de les 17 h la ciutadania 



no es posi en marxa (a les 17 h s’activa el sistema de recollida dels infants a l’escola i 
l’obertura generalitzada de comerços i establiments), i que després de les 19.30 h es dirigeixi 
a les seves cases en dies feiners (sortides de la feina cap a casa, preparació de la dinàmica 
familiar, descans i desconnexió, etc.).  

Tenint en compte el volum de persones que visiten la sala i el volum d’hores que implica per 
a l’equip mantenir el centre obert (sense ser un dels objectius principals del projecte) no 
resulta operatiu ni ajustat a les dinàmiques de centre i de ciutat. 

Per a l’equip que conforma l’oficina tècnica del programa, és dificultós poder portar a terme 
tasques pròpies de la conceptualització i coordinació de projectes (supervisió, redacció de 
textos, reunions d’equips, etc.), combinades amb l’atenció al públic quan l’equipament 
roman obert. En aquestes condicions, l'equip es veu obligat a fer una atenció superficial i 
no una acollida i una mediació; funcions i objectius més connectats amb els del programa i 
el projecte. Haver d’estar 22 hores de la setmana amb l’oficina oberta al públic, limita el 
temps real de dedicació que les persones professionals poden oferir al projecte. Aquesta 
incompatibilitat es fa palesa en qualsevol dels equipaments culturals públics de la ciutat, 
en els que els contractes de dinamització i direcció de projectes/equipaments no estan 
vinculats directament amb els horaris d’obertura i recepció, sinó que aquesta tasca la 
desenvolupen persones informadores amb un objectiu més específic d'atenció al públic. 

- la quantitat de recursos energètics i naturals que es dediquen a cobrir les hores 
d’obertura, en balanç amb els usos reals de la sala i els objectius del programa son 
desajustats. 

El centre roman obert en atenció al públic 22 hores a la setmana: llums encesos a totes les 
sales de la planta baixa, ordinadors i navegadors treballant, calefacció/aire condicionat en 
marxa, etc... destinant una quantitat de recursos poc balancejada amb l’interès i l’objectiu 
que el programa atorga a les visites espontànies de públic.  

2.3. Espais cedits a Teatre Kaddish: manteniment i coordinació 

La coordinació amb el Teatre Kaddish continua sent fluida. S'ha establert un sistema compartit 
d'assumptes d'interès comú: ocupació dels espais d'assaig i difusió, necessitats de manteniment, 
etc. 

L’horari de secretaria s’ha estabilitzat tornant a la presencialitat, i la comunicació és àgil. 

Com a informació rellevant en relació a les accions de manteniment dels espais que ocupa la 
companyia, a les sales d'assaig de la primera planta es va portar a terme la instal·lació de quatre 
focus. En els treballs de millora es van fer malbé les motllures de les parets (considerades 
patrimoni), cosa que va suposar un trasbals important i la consegüent visita tècnica del responsable 
d’arquitectura de l’Ajuntament. Finalment, amb el treball d’un ebenista professional es va poder 
procedir a la seva restauració i correcta instal·lació del nou equip de focus.  

A la segona planta, continuem esperant la revisió del sistema elèctric de l'escenari del teatre. S’han 
fet diverses visites tècniques, però el tema no acaba de posar-se en marxa, tot i ser un especialment 
urgent ja que la companyia de Teatre Kaddish fa més d’un any que opera amb un sistema deficient. 



3. /Unzip Arts Visuals 

3.1. Coordinació del programa 

Des de les limitacions implantades al 2020 per l'emergència sanitària i per temes organitzatius 
interns del Servei de Cultura i el repensament del projecte dels Centres Cívics, s’han reduït les 
trobades de la taula de coordinació del Programa d’Arts Visuals i no s'han pogut articular les 
següents propostes plantejades a l’inici d’any: 
 

● mantenir un flux idoni de comunicació interna entre nodes. 
● posar en marxa projectes conjunts amb visió de ciutat. 
● ordenar i articular els projectes dels diferents nodes. 
● ordenar els usos dels espais expositius de la ciutat. 
● ordenar itineraris de formació i laboratoris dels nodes i el programa. 

3.2. Comunicació 

 
L’any 2022 s’ha recuperat paulatinament de la situació prepandèmica en molts dels aspectes de 
l’esfera cultural. Tot i això, els aprenentatges sobre com són d’importants les plataformes i 
tecnologies de la comunicació, continuen sent vigents. 
 
L’ús de les xarxes socials per connectar amb la comunitat artística i moltes de les accions que es van 
posar en marxa com a alternativa de treball durant el període més dur de pandèmia, s'han 
consolidat i establert com a metodologies habituals i s'han convertit en espais constants i 
necessaris que usuaris/es busquen per relacionar-se amb allò que els interessa. 
 
Des d’Unzip i Torre Muntadas vam posar a prova iniciatives en línia que van revelar-nos no solament 
la pertinència del mitjà com a espai de reflexió i d’intervenció artística sinó també el seu potencial 
com a espai de trobada i socialització que volem seguir explorant per a la mediació. 
 
Respecte al web, estem pendents d'implementar les bases de dades per activar les comunicacions 
amb la comunitat a través dels butlletins mensuals.  
 
Aquest any, es va estudiar l’obertura d’un compte d’Instagram del projecte però es va desestimar 
finalment per falta de recursos. 

3.2.1. Estratègia de comunicació general 

 
● Contacte amb la comunitat del programa a través de diverses estratègies, en general fent 

incidència més en la qualitat i el tipus de relació establerta que en la comunicació massiva. 
● Articulació deslocalitzada de la comunicació de les activitats del programa d'arts visuals 

(Convocatòria i altres accions d'arts visuals de cadascun dels nodes). Alternant moments en 
què la comunicació s'ordena des d'/Unzip Torre Muntadas i altres en què s'articulen i 
comparteixen les accions de comunicació dels nodes. 

● Relació de les accions de comunicació al web, al Sarandonga i en el format notícia, xarxes, 
intervencions a la ràdio, etc. 



● Ordenar les bases de dades al web per a poder realitzar butlletins i comunicacions amb les 
diverses comunitats de manera correcta. (Aquest objectiu es va plantejar al pla de gestió a 
principis d’any, però finalment no s’ha portat a terme, en part, perquè el Servei de Cultura 
està reconsiderant el format que hauria de tenir aquest butlletí). 

● Aplicació de diferents formats de comunicació de manera integrada als projectes. 

3.2.2. Altres punts sobre el contacte i la comunicació des de i amb la comunitat 

● Implicar de diverses formes aquesta mateixa comunitat en la generació i difusió de les 
accions de comunicació. 

● Les accions de comunicació concebudes també com a espais de creació i col·laboració. 
● Generar elements de comunicació en format relat i creació (vídeo-àudio) dels agents 

culturals i la comunitat del projecte (artistes, famílies, projectes de la convocatòria, etc.) 

3.2.3. Accions principals 

- Coordinació de comunicació de Cultura 

● Trobada cada dues setmanes amb tots els responsables de comunicació del Servei de 
Cultura. 

● Seguiment i implementació del sistema Trello de planificació de comunicació. 
● Seguiment i coordinació de les accions conjuntes de comunicació amb els nodes i de les 

activitats pròpies de cada node del programa d'arts visuals. 

 
- Web 

● Continuïtat d’implementació de la nova web d'/Unzip, en coordinació amb la Cap de 
Comunicació. 

● Recollida del material, estructura, revisió i actualització de continguts. 

- Notícies i xarxes 

● Generació de notícies sobre els projectes tant del programa /Unzip, com de les accions 
d'/Unzip TM.  

● Informació de projectes culturals i educatius, iniciatives d’agents de la ciutat i d’altres 
indrets. 

● Mitjana de 4 accions setmanals de comunicació multiplicades per les diferents xarxes 
socials i plataformes del programa.  

● Estudi sobre la idoneïtat d’obrir un compte d’Instagram del programa /Unzip. 

 
- Campanyes específiques per a cadascuna de les accions del programa 

Hi ha dues campanyes importants a escala ciutat: la Convocatòria de projectes artístics /Unzip 2022 
i la seva presentació final com a Festival Indisciplinats. Ambdues exigeixen un esforç en equip, 
juntament amb tots els nodes de la xarxa /Unzip i en el moment del festival també a L’Artesà Teatre 
del Programa d’Arts en Viu. 
 
El sistema de treball implantat l’any anterior a les dues campanyes, s’ha conservat tot incorporant 
les millores comentades a les diferents reunions de valoració de la xarxa de nodes /Unzip. Algunes 
d’aquestes millores s’han resolt amb més èxit que d'altres, les quals s’hauran de continuar 



estudiant al 2023. 
 
Els plans de comunicació específics de cada campanya s’han plantejat des d’/Unzip Torre 
Muntadas, pensant en englobar tant la resta de nodes de la xarxa /Unzip amb els que es conforma 
la Convocatòria, com els nodes d’Arts en Viu que participen en la creació del festival (L’Artesà i La 
Capsa).  
 

3.2.4. Processos creatius comunicatius 

Continuant amb la línia iniciada al 2021, hem apostat perquè els processos de comunicació siguin 
també processos creatius, de mediació i participació, convidant artistes a realitzar peces de creació 
autorial a partir de les quals comunicar els projectes del programa i d/Unzip TM. Així ha estat el cas 
de l’acció de mediació-creació-comunicació portada a terme al festival Indisciplinats, en la qual es 
van elaborar unes postals col·leccionables que vinculaven els projecte entre si i que convidaven a 
les persones assistents a realitzar un recorregut ampli per les accions del festival.  
 
També s’ha optat per formats de difusió a partir d’experiències dels participants en format vídeo i 
àudio com una manera de generar relacions, empatitzar amb el projecte i escoltar altres veus. Entre 
alguns dels projectes que hem comunicat d'aquesta manera destaquen la ‘46a Exposició Col·lectiva 
d'Artistes del Prat’, per a la que hem realitzat 3 vídeos en els que es recull l’experiència i opinions 
de persones participants a la mostra i que han estat una forma de donar una visió més fresca i 
d'apropar-la a més persones; ‘Art en Família’, en la que les 4 artistes convidades a les sessions 
expliquen el seu procés de treball creatiu; o el ‘Lab Laika’ en el que els 4 artistes que conformaren 
el laboratori artístic mostren les seves experiències dins el projecte.  
 

3.2.5. Obertura d’un compte d’Instagram per al programa /Unzip Arts Visuals 

Seguint la línia en la que es creuen el projecte de suport a la creació i la mediació, es va detectar 
necessari apostar per dissenyar i implementar una estratègia específica de comunicació a través 
d’un canal d’Instagram. 

Després de diverses reunions i plans d’actuació, el projecte es va acabar desestimant per manca de 
recursos. Continuem pensant en que seria interessant implementar aquesta eina, per totes les 
raons que es van explicar a la memòria de 2021 quan s’estava realitzant l’estudi de la nova xarxa, 
però mentre no es dediquin els recursos necessaris per fer-ho amb garanties, no serà possible. S’ha 
de tenir en compte però que la comunicació del projecte continua minvada (i cada cop ho serà més), 
per comptar amb canals de comunicació cada vegada més obsolets i allunyats de la comunitat 
artística i joves.   

3.3. Suport creació 

La línia de suport a la creació s’impulsa des de diferents accions directes amb les persones creatives 
que s’acosten al programa i al centre, en especial amb aquelles del territori.  



3.3.1. Serveis als creadors visuals 

Servei d'assessories personalitzades per facilitar la pràctica artística o el 
desenvolupament de projectes i altres necessitats vinculades amb les arts visuals 
(propostes i professionals relacionats amb el món de l’art, l'educació i mediació). 

Servei d'informació sobre els diferents recursos dels sectors de les arts visuals 
(concursos, premis, beques o propostes formatives, etc). 

Consulta de ‘Spa de documentació’: biblioteca de llibres, revistes, catàlegs d'exposició, 
edicions artístiques, dossiers de convocatòries i documents varis que han anat arribat al 
centre al llarg dels darrers anys. Aquest espai té sentit com a fons documental tant d’accions 
pròpies del projecte com d’altres elements i projectes artístics interessants, però fa temps 
que no s’actualitza la base de dades que facilitaria la seva organització i consulta. Es 
continuen sumant publicacions, però no s’han pogut dedicar recursos a una correcta 
catalogació ni a elaborar un pla veritable de consulta i préstec. Es va proposar invertir 
pressupost del programa a que una persona externa especialitzada es dediqués a aquesta 
feina, però aquesta idea es va desestimar. 

  



3.3.2. Convocatòria de projectes artístics /Unzip 2022 

 

 
 
 
Aquesta és l’acció principal del programa portada a terme en col·laboració entre els diferents nodes 
de la xarxa /Unzip. S’ha atorgat ajuts en 7 modalitats (8 projectes en total).  
 
Actualment, els nodes /Unzip i les modalitats que conformen la convocatòria són: Centre Cívic 
Jardins de la Pau amb la modalitat de Fotografia i societat; Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa amb 
Art al Barri; Centre Cívic Palmira Domènech amb la modalitat Audiovisual Comunitari; La Capsa amb 
la modalitat Música i Territori; l’Escola d’Arts del Prat amb la modalitat Art i Educació; i /Unzip Torre 
Muntadas amb les modalitats Exposició i Audiovisual. Aquesta convocatòria està adreçada a 
creadores i creadors visuals, a agents culturals, educatius i socials, a entitats i centres educatius, 
culturals i socials sense límit d’edat, residents a Catalunya. 

 

La convocatòria respon a dues qüestions: com es relacionen els artistes i els seus projectes amb 
El Prat de Llobregat i com afecta la realitat social, cultural i educativa de la ciutat als artistes i les 
seves propostes. També té com objectiu principal provocar la màxima complicitat de ciutadans i 
agents culturals, socials i educatius del municipi.  

 



3.3.2.1. Funcions d’/Unzip Torre Muntadas dins la convocatòria /Unzip 

 
Com a node articulador del programa, l’equip d’/Unzip Torre Muntadas realitza les següents 
accions:  
 

● Organització del calendari i les sessions del treball dels nodes del programa d’arts visuals. 
(CC Sant Jordi Ribera Baixa, CC Jardins de la Pau, CC Palmira Domènech, Escola d’Arts del 
Prat, La Capsa).  

● Disseny, seguiment, comunicació, organització del jurat i organització de les propostes 
rebudes a la convocatòria /Unzip Arts Visuals.  

● Co-organització del taller de dossier d’artistes que acompanya la convocatòria amb l’Escola 
d’Arts del Prat.  

● Organització del procés de mediació de la convocatòria i les Trobades Globals d’intercanvi 
i co-aprenentatge 

● Disseny del format de presentació conjunta dels projectes de la convocatòria /Unzip, 
enguany en coordinació amb Arts en Viu i la cap de Comunicació Ana Guerrero (Festival 
Indisciplinats).  

 

3.3.2.2. ‘Prepara el teu dossier’. Taller gratuït de la Convocatòria de projectes artístics /Unzip 
2022  (teòric-pràctic) 

14 de març de 19.30 a 20.30 hores 

Lloc: Escola d'Arts del Prat. 

 

Aquest taller gratuït té l'objectiu d'acompanyar a les persones, creadors/es i agents culturals que 
desitgen presentar-se a la Convocatòria de projectes artístics /Unzip. 

 

Objectius: conèixer en detall la convocatòria, donar-li format al propi dossier a partir dels punts 
d’una guia pràctica de construcció i d'exercicis pràctics. 

Participants: 7 

 

Aquest taller ofert ja en vàries edicions, es consolida una vegada més com una molt bona eina 
formativa i de comprensió del context de la convocatòria.  

 

3.2.2.3. Projectes presentats, procés de selecció i propostes guanyadores  

Durant les setmanes que la convocatòria ha estat oberta, s'ha contactat i treballat  amb la 
comunitat artística del Prat i rodalies, realitzant trobades personalitzades i assessoraments amb 
agents, artistes i col·lectius que s'han acostat a la convocatòria i la ciutat. També s'han pogut 
resoldre dubtes i ajudar en els processos de presentació durant la sessió de taller de dossier. 

 

La convocatòria es va tancar el 13 d’abril amb 34 projectes presentats, i al mes de maig es va 
realitzar el procés de selecció, que sempre consta de dues fases:  



 

- En la primera, un jurat format per les direccions dels nodes del programa d'arts visuals i per 
professionals, plataformes i projectes independents, ha realitzat una preselecció de 
projectes en cadascuna de les modalitats. En paral·lel, els projectes presentats en la 
modalitat Exposició han participat del procés del Laboratori LAIKA – llançadora de 
projectes.  

 

- En la segona fase, el projecte finalista es decideix a partir de diverses entrevistes que els 
nodes impulsors de les diferents modalitats realitzen als projectes preseleccionats. Les 
artistes implicades en el laboratori LAIKA, decidien conjuntament la proposta que continua 
el seu procés en la modalitat Exposició. 

 

Agraïm molt des del programa /Unzip les aportacions i reflexions tant dels participants dels 
projectes del procés del LAB LAIKA, com del jurat extern que ens ha acompanyat enguany: Elena 
Lasala (treballadora cultural, investigadora i responsable d’Arxiu d’HAMACA, plataforma 
d'audiovisual experimental), Diego Marchante “Genderhacker” (artista transmèdia, activista 
transfeminista i docent a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona), Ginebra Raventós 
(poeta i artista sonora, guanyadora de la modalitat ‘Música i territori’ de la Convocatòria de 
projectes artístics /Unzip 2021), Isaac Sanjuan (coordinador del Programa Públics i Educació del 
MACBA) i Josune Urrutia (artista, il·lustradora i dibuixant). 

 

També destaquem que aquest any ha estat en el que més artistes del Prat s’han presentat la 
convocatòria, el que significa que els espais de mediació del projecte amb els agents locals, 
funcionen.  

 

Propostes seleccionades: 

 

● Modalitat 1. Fotografia i societat (C.C. Jardins de la Pau) 

- “El arte como un espacio agencial para la creación de encuentros y experiencias” de 
Ida Barbati i Valentina Gaia Lops.  

● Modalitat 2. Art al barri (C.C. Sant Jordi – Ribera Baxia) 

- “Museo de la Extinción del Hombre Contemporáneo” de Natalia Perosa Soldera, 
Natasha Padilha i André Felipe.  

 

NOTA: Aquest projecte es va cancel·lar quan el procés de treball ja s’havia iniciat. 

 

● Modalitat 3. Audiovisual comunitari (C.C. Palmira Domènech)  

- “La pols que cau del cel” de Cristopher Ruiz.  

 

● Modalitat 4. Música i territori (La Capsa) 



- “Eres Basura” de El club del fracaso (Lara Martínez).  

 

● Modalitat 5. Art i Educació (Escola d’Arts Visuals del Prat)  

- “Un gegant a /Unzip” de Joana Capella Buendia i Roc Domingo Puig.  

 

● Modalitat 6. Exposició (Centre d’Art Torre Muntadas) 

- “Bestiario del Delta” de Erico Pesin.  

 

NOTA: Els projectes presentats a la modalitat Exposició participen al laboratori LAIKA, 
Llançadora de projectes, al final del qual els participants seleccionen qui serà el guanyador 
de la modalitat i, per tant, quin projecte es treballarà més enllà de l’entorn del laboratori 
amb el suport d’/Unzip. 

 

● Modalitat 7. Projectes audiovisuals (Centre d’Art Torre Muntadas) 

- “De copas con la Tía Mame” de Equipo Tía Mame (Francisco José Novo Romera, José 
Domínguez Villalta, Albert Sobrino Tevar i Maite Pérez). 

- “Cosas sin importancia” de Didac Rocho Ribas. 

 

3.3.2.4. Projectes impulsats per /Unzip Torre Muntadas a la convocatòria /Unzip 2022  

A continuació despleguem els projectes de la convocatòria 2022 acompanyats per l'equip 
/Unzip Torre Muntadas.  
 
 
Projectes audiovisuals: “De copas con la Tía Mame”  
De Equipo Tía Mame (Francisco José Novo Romera, José Domínguez Villalta, Albert Sobrino Tevar i 
Maite Pérez). 
 

Una webserie sobre temes d'actualitat presentada per la drag queen Tía Mame, que exposa 
temes d'actualitat i visibilitza opinions de persones expertes en diferents matèries socials, 
culturals i científiques. Mitjançant entrevistes de caràcter desenfadat i humorístic, 
moderades per una drag queen, aquestes persones ofereixen la seva visió sobre la realitat 
en ocasions invisibilitzada pels mitjans de comunicació massius. 
 
Els àmbits a tractar es divideixen en dos blocs; per un costat, els que tenen a veure amb 
l'artisticitat i el gènere, per l'altre, aquells més pròxims als àmbits científic i social 
(educatius, sobre salut).  Els capítols es dirigeixen especialment per a audiència jove, temes 
que no solen tractar i que son importants: clixés entorn de l'edat, el gènere, el mitjà 
audiovisual, etc. 
 
Ironitzar sobre el consum audiovisual 
El projecte busca canviar narratives, explotar el clixé de l'entrevista a figures expertes 



associat a l'alta cultura, a través de la Tía Mame. Aquest personatge és una senyora de l'alta 
nissaga catalana que utilitza la sorna i la ironia com a armes educatives i reflexives. La 
majoria de vegades realitza crítiques humorístiques o fa comentaris fora de tò però on s'hi 
troben veritats-perles ocultes que a poc a poc va deixant veure fins que son més que 
evidents. És un personatge creat per tractar aspectes socials i actuals mitjançant un 
coneixement del gènere i la cultura propis. 
 
Amb l'acompanyament de Lolo Herrero 

 
Presentació: 26 de novembre de 2022 al Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 

Show en directe de la drag queen Tía Mame, en el que es presenta el tràiler dels 4 capítols 
que composen la web sèrie. Aquests seran estrenats al mes de gener de 2023. 

 
 
 

 
 
 
 
Projectes audiovisuals: “Cosas sin importancia”  

De Didac Rocho Ribas. 

 

Collage de psicogeografia local 
 
"Llevo 35 años viviendo en esta ciudad, que justamente son todos los años que llevo 
viviendo.Aquello que ocurre, cambia o se mantiene es algo que tengo muy presente. No por 
el hecho de estar deambulando de manera pasiva, como el flâneur de Baudelaire, «la 
persona que pasea sin rumbo por las calles de las grandes ciudades en deliberado contraste 
con la actividad apresurada y decidida de la multitud». Si no de una manera activa, 
ligeramente obsesiva, (o altamente obsesiva si le preguntaran a mi psicólogo), que se 
pasea, pero no es espectador desde una perspectiva contemplativa, sino como alguien que 
sigue el ritmo de la ciudad y participa de él. En estas fijaciones se cuentan cosas que desde 



la particularidad del Prat cuentan cosas de la misma ciudad, y al final de todas partes." 

 
El projecte de Didac Rocho és una deriva audiovisual pels carrers i camins del Prat. Confia 
en esdeveniments a petita escala que poden explicar coses que ens ocorren a tots, a tot 
arreu. 
 
Experimentació audiovisual sobre el terreny 

L'experimentació amb el mitjà audiovisual contempla el treball amb textos i gràfics, telèfon 
mòbil, narratives simultànies a mode de collage i una exposició final. Les rutes conceptuals 
i físiques de partida exploren aquests àmbits: 
 

Els camins. De com connecten les coses i les persones. 
Les botigues. Del mapa que formen en el record. 
La fira. De la potencialitat dels bons moments. 
Allò únic. De com ser únic no té perquè ser millor que no ser-ho. 

 
Amb l'acompanyament d'Elena Lasala. 
 
Presentació: 26 de novembre de 2022 

Passi dels vídeos i conversa en to distès i d’humor al voltant de temàtiques del projecte. Es 
poden veure els vídeos a https://cosessenseimportancia.com/  

 
 
 

 
 

 
Projecte expositiu: Bestiario del Delta - LAB LAIKA 

De Erico Pesin 

 
Un catalitzador de sentiments, pensaments i sabers populars que existeixen però que 
no son visibles 



 
Erico Pesin planteja la creació d'un bestiari fantàstic d’éssers imaginaris que podrien 
habitar el delta del riu i altres espais peculiars del Prat de Llobregat. A través de la 
participació de gent que viu o ha viscut al Prat i de les històries, llegendes i anècdotes 
personals, busca crear una visió particular del territori. Generar un espai intermedi on 
realitat i  ficció es mesclen, temporalitats diverses s'afecten de formes inesperades i 
connecten històries i relats del passat, present i futur. 
 
Treure a la llum éssers fantàstics que poden ajudar a parlar de temes rarament pronunciats 
i esdevenir metàfora de com ens relacionem amb el delta, també una zona intermitja entre 
el mar i la terra, un territori que encarna tensions entre allò més local i l'escala global, 
carregat d'interessos geoestratègics, de simbolismes i significats íntims i personals lligats a 
tradicions locals i familiars. 
 
La performativitat de les imatges 

 
La cianotípia és el mètode que ha escollit l'autor per treballar aquests imaginaris. Una 
tècnica fotogràfica d'impressió que es basa en l'aplicació d'una solució fotosensible sobre 
algun material o suport (normalment paper) i que, en exposar-se a la llum del sol, n'altera 
la composició per oxidació fent emergir imatges amb aire fantasmal. Lluny de ser una 
tècnica instrumental, esdevé central en la forma de pensar i construir les imatges del 
projecte. Les qualitats del medi i la materialitat dels mitjans s'ajusten perfectament a què 
és pensable i de quina manera; una forma de deixar emergir formes, figures i entitats en 
construcció. 
 
Amb l'acompanyament de Jesús Arpal (Cooperativa La Caníbal). 
 
Inauguració: 26 de novembre de 2022 

Del 26 de novembre de 2022 al 26 de febrer de 2023. Centre d’Art Torre Muntadas 

 
 
 
 



 
 
 
Equip de producció: Jesús Arpal (Cooperativa La Caníbal), Susana Alonso, José Luis Parralo, Aldo 
Urbano.  
  

3.3.2.5. Acompanyament als projectes, trobades globals i el festival “ Indiscipinats” 

Una vegada seleccionats els projectes, es conforma un equip d’acompanyament i suport per 
modalitat, format per professionals de les arts visuals, l’educació i la medicació, així com per 
artistes i col·lectius convidats.  

A més, durant el procés de realització dels diferents projectes de la convocatòria, es realitzen un 
seguit de  trobades comuns de tots els projectes i equips d’acompanyament durant l’any per ajudar 
a impulsar i relacionar aquesta petita comunitat efímera que es crea durant el temps de la 
convocatòria. Són sessions per compartir aprenentatges, intercanviar informació, establir línies 
d’acció i col·laboració entre projectes i activar relacions. Espais en els que obtenir una mirada de 
conjunt i prendre consciència de la nostra unitat en quant a projecte de ciutat que es presentarà de 
forma comunitària i col·lectiva a la ciutat al mes de desembre.  

 
A l’edició de 2022, s’han fet dues trobades globals durant el procés de realització dels projectes, i 
una tercera a mode tancament i avaluació conjunta del que ha estat la convocatòria amb  artistes, 
acompanyants, centres impulsors i persones implicades d’alguna forma en els projectes. 
 

Indisciplinats és aquest marc comú que aglutina en un sol festival totes les presentacions dels 
projectes (o de l’estat en què es troben els processos), conjuntament amb propostes d’arts en viu 
impulsades per L’Artesà i La Capsa.  

 

Més informació d’aquest procés de mediació tant dels projectes de la convocatòria entre si com 
amb la ciutat a l’apartat 3.4.3. 

 



3.3.3. Projectes LAB  

 
Els projectes Lab d’/Unzip Torre Muntadas són un camp de proves en el que desenvolupar projectes 
o iniciar-los, connectar-los amb el territori i proposar noves maneres de connectar amb el públic. 
Es treballa sota la premissa de la incertesa i el no saber cap on ens portarà el procés col·lectiu que 
engeguem plegades, en el que les sessions conjuntes i el devenir individual es converteixen en la 
matèria que va transformant l'espai expositiu. Es tracta de reivindicar l'art com un territori per a 
l'experimentació lluny de les lògiques de la productivitat per situar-lo com un procés de diàleg, 
creació i coneixement. Un espai de formació, creació i connexió entre agents culturals i projectes 
artístics.  

3.3.3.1. LAB LAIKA 2022 – Llançadora de projectes 

De l’25 d’abril al 24 de juliol de 2022 

 

Calendari de sessions:  

- presentació de projectes: 26 i 29 d’abril (sessions obertes)   
- sessions de laboratori i desenvolupament de projectes: tots els dimarts i divendres del 2 al 

24 de maig de 16.30 a 19.30 hores (a la Sala d’Art Josep Bages, obertes al públic) 
- sessió de decisió col·lectiva del projecte: 24 de maig 

- exposició oberta dels projectes: del 17 de juny al 24 de juliol 

 
 
Presentació oberta de projectes 

Primera trobada amb les persones que s’han presentat a la modalitat Exposició i que, per tant, 
formen part del laboratori. Sessió de presentació i valoració dels projectes oberta al públic, com 
totes les sessions de treball del laboratori.  
 
Identifiquem tangències entre els projectes i els objectius del programa, punts de partida i 
oportunitats, en un procés d'intercanvi i autogestió del grup. 
 
A la segona sessió de presentació de portafolis, el grup decideix un màxim de quatre projectes que 
continuaran treballant en el marc del laboratori. També es dona la possibilitat de que els propis 
projectes decideixin no continuar. Enguany cap projecte va autodescartar-se i el grup va decidir que 
les quatre propostes que continuarien serien: “Bestiario del Delta” d’Erico Pesin, “Art.Trash” d’Auri 
Alós, “Falsa Libertad - Metamorfosis” de Joel Juste, “Ortigues” de Camèlia Rodríguez. 
 
Vinculat també al laboratori de creació Laika, es va portar a terme el projecte “Això també és nostre” 
del col·lectiu Fernanda TimVal de l'Escola d'Educació Especial Can Rigol.* 

 
Han acompanyat tot el procés: Ángela Palacios, Cristina Sanz-Gadea, Jesús Arpal (cooperativa La 
Caníbal), Marina Riera (coordinanció d’exposició), Marta Rosell i Roc Domingo (relatoria i 
comunicació). 
 
LAIKA LAB és un laboratori de processos de creació que impulsa projectes que volen començar a 



desenvolupar una part de les seves propostes, estructurar-les o bé realitzar un procés de recerca al 
llarg de les diferents sessions de treball, amb altres i de forma contextualitzada. 
 
En aquest camp de proves, “Bestiario del Delta” d’Erico Pesin, “Art.Trash” d’Auri Alós, “Falsa 
Libertad - Metamorfosis” de Joel Juste i “Ortigues” de Camèlia Rodríguez, es reunien dues vegades 
a la setmana per compartir avenços individuals, així com impressions, dubtes i assajos en col·lectiu. 
A algunes de les sessions de treball, de caràcter obert, acudien persones convidades per les 
mateixes artistes i /Unzip Arts Visuals, les assistents de sessions anteriors i l'equip de treball al 
complet. Interactuaven amb les propostes en el punt en què es trobaven i d’aquesta activació en 
sorgia un retorn amb idees de millora, de concreció, d’expansió i/o de relació.  
 
Hem continuat en la línia de la reflexió compartida amb els participants de què vol dir espai 
expositiu, on estan els límits d'un espai, quins nous espais poden considerar-se també de 
presentació i exhibició dels projectes i quines noves eines i possibilitats de connexió amb el públic 
pot generar-se a través d'elles. Les sessions obertes del LABS i les propostes de presentació i 
interacció al públic combinant espais físics i virtuals de manera naturalitzada, han estat alguns dels 
items interessants i de les aportacions al programa d'arts visuals. 
 
 
*NOTA: Més informació sobre la participació del col·lectiu Fernanda i TimVal, la relatoria de Marta 
Rosell i Roc Domingo i la figura de Marina Riera com a coordinadora d’exposició, a l’apartat educatiu 
d’aquesta memòria. 
 
LAIKA i la convocatòria de projectes artístics /Unzip 2022 
 
LAB LAIKA està vinculat a la Convocatòria de projectes artístics /Unzip: de les propostes que es 
desenvolupen en el marc del laboratori, el mateix grup decideix la guanyadora de la modalitat 
Exposició i que, per tant, continua el seu procés de treball i aprofundiment entre els mesos de 
setembre i desembre. Aquesta selecció es fa atenent a uns criteris pactats col·lectivament, i es 
realitzà a l’última sessió de treball, pensada per avaluar els projectes, veure com havien començat, 
quina havia estat la seva evolució i quins dels criteris havien assolit per continuar desenvolupant-
se amb l’ajut i les condicions de la beca. Enguany, després d’un intens i interessant debat, el 
projecte seleccionat va ser “Bestiario del Delta” d’Erico Pesin.  
 
Aquest procés de selecció planteja altres possibilitats en la presentació de propostes artístiques a 
les convocatòries d’art, la presa de decisió i valoració de projectes i formes de fer més comunitàries 
respecte als processos habituals de jurat d’aquestes convocatòries.  
 
Val a dir, que la qualitat i evolució de tots tres projectes ha estat enorme, i en aquest sentit, es pot 
dir que la llançadora de projectes LAIKA ha impulsat amb èxit quatre propostes que ja formen part 
del panorama artístic, allà on es vulguin seguir expandint a la infinitat de l’espai. 
 
 
 



 
 

 

   
 
 
 



  

  
 



  
 

3.3.4. 46a Exposició col·lectiva d’artistes del Prat 

Sala d’Art Josep Bages. Del 23 de setembre al 30 d’octubre de 2022 

 

Artistes participants: més de 70 artistes. 

L’Exposició Col·lectiva d’Artistes del Prat s’ha convertit amb el pas dels anys en un dels clàssics del 
panorama cultural de la ciutat. Per això, tot i les circumstàncies actuals, hem portat a terme 
l’exposició.  
 
Impulsada pel programa d'Arts Visuals de l'Ajuntament del Prat, i organitzada de forma conjunta 
amb l’associació L’Atòmica, la mostra es conforma des d'una perspectiva de criteris oberts en què 
poden participar tota mena d'artistes visuals i plàstics. 
 
Aquesta exposició oscil·la entre el fet artístic i el festiu. Per al Centre d'Art Torre Muntadas suposa 
un moment de retrobament amb artistes que porten moltes edicions presentant les seves obres, 
així com un espai de contacte amb creadors i creadores que encara no coneixem i nous públics. 
Enguany comptem amb joves, adults i grans que amb tota la il·lusió i la curiositat presenten les 
seves obres per configurar aquest acte col·lectiu de celebració i creació. 
 
 
L’exposició Col·lectiva es consolida com a acte dins la Festa Major del Prat  

Per segon any consecutiu, s’inaugura la mostra durant els dies de Festa Major, el moment d'esclat 
cultural i popular més gran de la nostra ciutat. 

 

 



 

  

 

  

 

Participació especial dels espais de laboratori de l’Escola d’Arts Visuals del Prat 

Perquè aquesta és una celebració, hem decidit convidar les artistes de les aules de laboratori de 



l’Escola d’Arts Visuals del Prat a realitzar una intervenció expressament dissenyada per a l’Exposició 
Col·lectiva d'Artistes del Prat. 

L’escultura, la joieria i la pintura conviuen per configurar dues instal·lacions i un conjunt de peces 
de joieria experimental. La primera instal·lació es qüestiona com és possible representar a qui no hi 
és i que no acostuma a tenir veu (com és el cas de la model que posa per a la realització d’una obra), 
i la segona ens acosta a les reflexions de les artistes dels laboratoris de ceràmica i joieria, les quals 
treballen tres lectures diferents sobre el significat de distensió amb perspectiva feminista. 

 

 

Premi Especial del Públic a l’Artsita XL del Prat 2022  

Com ja és tradició, el 26 de setembre es va atorgar el premi a l’Artista XL, seleccionat per votació 
popular durant la Festa Major. L’obra guanyadora va ser “Hortensia”, de Paula López, amb tècnica 
de ferro soldat. 
 
A més, aquesta edició ha inaugurat una nova categoria en la que el Centre d’Art ha atorgat una 
menció especial. Amb ella, s'ha volgut premiar a aquells artistes emergents del Prat de Llobregat 
per tal d’animar-los a formar-se en l’àmbit artístic i a vincular-se amb el teixit artístic i cultural de la 
ciutat. El guanyador d’aquest premi ha estat Isaac Pereira, l’artista més jove de tota la mostra, amb 
la seva pintura “Un atardecer en Brasil”. Una representació figurativa de la granja familiar al país 
llatinoamericà d’origen, amb la qual demostra una gran sensibilitat artística. 
 
 



   
 
 
 
 
Mediació del Projecte  
 
Com ja es va fer l’any anterior, hem comptat amb un professional de l’audiovisual i la imatge 
(Santiago Sepúlveda) que ens ha realitzat tres vídeos del projecte, per tal de poder comunicar-lo 
millor a xarxes i alhora fer un treball de mediació amb el que donar a conèixer altres aspectes de “la 
col·lectiva” i de les persones que s’impliquen. Tres entrevistes curtes a tres perfils diferents de 
persones que hi participen: Abigail Canales, estudiant de producció agroecològica que presenta per 
primera vegada a la col·lectiva l’obra “Polvo estelar”, un collage oníric basat en la relació humana 
amb la natura; Giselle García, comunicadora audiovisual que presenta la fotografia “Ñatitas”, una 
imatge sobre la festivitat sobre el cicle de la vida i la mort a Bolivia; i Amparo Nieto persona assídua 
a l’exposició que aquest any ha participat amb la pintura “Belleza”, retrat d’una dona d’esquena.  
 
 



 
 

 



 
 

 

3.3.5. Resum d’exposicions realitzades a la Sala d’Art Josep Bages. Centre d’Art Torre 
Muntadas.  

 

1. Otra puta mierda de exposición de @otraputacuentadedibujos. Del 16 de desembre de 2021 
al 31 de març de 2022. 
 

2. LAB LAIKA – Llançadora de projectes. De l’1 al 24 de juliol. 
 

3. 46a EXPOSICIÓ COL·LECTIVA D’ARTISTES DEL PRAT. Del 23 de setembre al 30 d’octubre de 
2021. Comunicació pública del premi del públic “Artista XL del Prat”, 26 de setembre de 
2022. 
 

4. Bestiario del Delta d’Erico Pesin. Del 26 de novembre de 2022 al 26 de febrer de 2023.  
 

 



 

3.3.6. Altres propostes de Suport a la Creació  

 
‘Sempiterno’ d’Ahinara Pérez i Joan Serrano 

Acompanyament en el procés de redacció del guió d’una web sèrie de set capítols en la que aquest 
dos guionistes pratencs parlen sobre temes candents a la nostra societat i, en especial, entre el 
públic més jove: sexe, col·lectiu LGTBIQ+, etc. 
 
Per fer les tasques de tutorització/acompanyament del projecte, es va comptar amb la col·laboració 
de dues persones expertes en dramatúrgia i creació de web sèries com és el cas de Guillem Gefaell 
(dramaturg, director i actor de teatre) i Albert Riballo (actor). 
 
El procés va ser molt profitós per ambdues parts, i és una línia de suport a la creació que ens 
agradaria poder continuar.    
 
Presentació de publicacions relacionades amb les arts visuals 

Al 2022 s’ha encetat una nova línia de suport a la creació en la que difondre en ‘format càpsula’ 
publicacions relacionades amb el món de les arts visuals. S’han portat a terme dues d’aquestes 
accions, les qual han estat: 

- Xerrada al voltant del llibre ‘Art (in)útil’ de Daniel Gasol  
25 de gener, 19h. Auditori del Cèntric Espai Cultural 
 
Dins el marc del cicle ‘Terra de llibres’ impulsat pel Cèntric Espai Cultural, es va fer la 
presentació del llibre ‘Art (in)útil’, el qual indaga sobre la utilitat i objecte de l'art emergent, 
des del prisma del fenomen de la mediatització com "productor" i configurador de realitats 
i, per tant, de línies formals i discursives dels "joves" artistes. Què és l'art? Qui diu que ho 
és? Com? 

 
La tasca d’/Unzip va ser la de coorganitzar l’acte i la comunicació del mateix en col·laboració 
amb l’equip del Cèntric Espai Cultural, i la de contractar i assumir pressupostàriament la 
participació de l’autor Daniel Gasol i la moderadora de l’entrevista Alba Tor. 



- Presentació dinamitzada de ‘Padrines’. 
La periodista i professora de la Universitat de Lleida, Mariona Visa, ha conformat aquesta 
novel·la gràfica a través de les entrevistes a sis dones, àvies d'entre 80 i 90 anys del Pla de 
Lleida, recollint el seu testimoni de maternitat i criança. Ha comptat també amb la 
participació de sis artistes il·lustradores: Clara-Tanit, Lorena Rivega, Alba Feito, Isabel Vila, 
Laia Arqueros i la pratenca Núria Inés Hernández (aka Tinta Fina). Cada una d’elles 
acompanya amb els seus dibuixos un dels testimonis. 
 
Núria Inés va voler compartir la seva experiència durant el procés de realització de la 
novel·la gràfica amb dones de la ciutat que també poguessin, d’alguna forma, aportar les 
seves pròpies vivències sobre maternitat, criança i educació sexual. Això es va fer en dos 
espais de trobada: el que ja és establert amb Gent Gran al Centre Cívic Palmira Domènech 
(28 de novembre) i el club de lectura vinculat a la Biblioteca Antoni Martín (21 d’octubre a 
les 10h).  

Finalment la presentació va tenir lloc el 12 de desembre a les 19h a la Biblioteca Antoni 
Martín. Va ser en format de conversa oberta en la que Núria Inés i les persones assistents, 
compartien les seves impressions sobre els temes tractats a la novel·la.  

Entre el 28 de novembre i el 13 de desembre es va poder visitar, també a la Biblioteca Antoni 
Martín, l’exposició d’algunes imatges del procés de treball i construcció de la novel·la 
gràfica. 

La tasca d’/Unzip en aquest projecte va ser la de ajudar a la conceptualització i vinculació 
del llibre amb la ciutat, coordinant els espais de trobada amb els centres implicats; 
coordinar la comunicació de l’acte públic conjuntament amb l’equip de la Biblioteca Antoni 
Martín; coordinar el trasllat dels plafons amb les il·lustracions per l’exposició des de la 
Biblioteca de Les Borges; contractar i assumir pressupostàriament la tasca realitzada per 
Núria Inés.  

 
‘Madre Tierra’ d’Abigail Canales (aka Unmundodemente23) 
Del 14 de maig al 3 de juny de 2022 

Exposició formada per collages creats amb retalls de revista, inspirats en la bellesa de la natura. La 
seva finalitat era convidar l’espectador a descobrir la història que s'explica a cadascuna dels peces 
i fer-lo arribar a la conclusió que les nostres arrels estan connectades amb l'energia de la terra, i tots 
formem part d'una mateixa família. 
 
Aquesta exposició va tenir lloc a La Tafanera, sala d’exposicions del Centre Cívic Sant Jordi-Ribera 
Baixa, i es va conceptualitzar amb el suport de l’equip d’/Unzip Torre Muntadas.  

Contacte d’artistes amb diferents projectes  

Hem continuat en la col·laboració amb la Capsa en el contacte amb artistes del context per tal de 
generar la seva línia d’imatge de programació del centre. 
 
Presentació del cartell de la Fira Avícola del Prat 22 

El dia 9 de novembre es va fer al hall del Centre d’Art Torre Muntadas la presentació del cartell de la 



Fira Avícola elaborat en aquesta ocasió per l’il·lustrador pratenc Oriol Vidal. Aquesta va ser una 
acció de caire intern, enfocada a donar a conèixer la gràfica entre el personal de l’Ajuntament i la 
premsa local.  
 
Manifesta 15. Una biennal artística metropolitana 

El Prat de Llobregat és una de les 11 ciutats metropolitanes que formarà part de la Manifesta 15, la 
biennal artística europea que, per primera vegada, es proposa el repte de treballar des d’un marc 
més ampli, l’àmbit metropolità i des de la connexió d’una xarxa d’11 nodes-ciutats. 
 
La candidatura presentada per Barcelona inclou la participació de les següents ciutats: Barcelona, 
Badalona, Cornellà, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, 
Terrassa, Santa Coloma de Gramenet i Prat de Llobregat. 
 
Aquesta biennal, que canvia d’ubicació cada dos anys, replanteja les relacions existents entre 
cultura i societat, investigant i ajudant a canalitzar un canvi social a través de l’art contemporani 
partir del diàleg amb la ciutat amfitriona i les seves comunitats. 
 
S’ha participat a la sessió ‘Taller d’expectatives’ proposada per l’organització de la biennal, en la 
que s’exposà el tema d’investigació d’aquesta edició: la revisió del concepte de Barcelona com a 
metròpoli i els reptes ecològics, socials, culturals, econòmics i urbans d’aquesta regió 
metropolitana, obrint el focus a noves centralitats, més enllà de la ciutat de Barcelona, i a noves 
formes de treballar entre les ciutats de la xarxa. 

3.4. Programa educatiu Corrent Continu 

Entenem les accions educatives com aquelles que pretenen creuar (posar en relació) la 
pràctica artística amb diverses realitats sociopolítiques del seu entorn. Aquestes accions tenen 
com a objectiu principal establir espais de reflexió, aprenentatge i empoderament, en els que l'art 
actua com a mitjà, eina o catalitzador, promovent experiències pedagògiques crítiques. Estan 
orientades a diferents perfils de participants. 

El programa d’educació consta de tres accions. La idea que representa el nom “Corrent Continu”, 
és la de quelcom sempre en funcionament, en un corrent infinit, on les experiències i les persones 
es connecten i desconnecten depenent dels seus interessos o de les propostes en les quals 
s’integrin. 
 
Tot i ser una branca molt important del programa, a causa de la situació sanitària i de la suma de 
nous projectes prioritaris, el projecte educatiu del centre es troba greument minvat des de 2020.  
 
Tot i això, la participació del centre al programa Interseccions ha continuat, i al 2022 s’ha posat en 
marxa una nova modalitat d’Art en Família, des d’una visió de ciutat en col·laboració i implicant els 
tres centres cívics i l’Escola d’Arts Visuals del Prat.  

3.4.1. La Transformadora - IntersECCions 

La Transformadora posa en contacte un projecte impulsat per /Unzip amb una proposta educativa, 
per comprovar les relacions i transformacions que es succeeixen en ambdós camps.  



 
Al 2022, s’ha establert la relació entre el projecte IntersECCions* amb la comunitat de l’Escola 
d’Educació Especial Can Rigol i amb la col·laboració de l'Escola d'Arts del Prat. 
 
Entre els mesos de setembre de 2021 i juny de 2022, s'ha portat a terme al Centre d’Educació 
Especial Can Rigol un projecte d’arts visuals impulsat per l’Escola d’Arts Visuals del Prat. En ell, 
l’alumnat ha treballat sobre les eternes preguntes sobre les institucions artístiques i la legitimació 
de l’art: Què és un Centre d’Art? Hem de creure que tot el que hi veiem dins és Art?. L’aprenentatge 
no ha estat unidireccional, rebutjant la idea del coneixement únic i expert, sinó que durant el 
transcurs del projecte s’han situat mirades múltiples que han problematitzat la proposta inicial i el 
seu contingut a través d’un constant procés de reflexivitat. Tot establint un treball horitzontal 
focalitzat en l’escolta de necessitats, preguntes i inquietuds. 

En una darrera fase del projecte, el Centre d’Art Torre Muntadas s’ha sumat a aquest equip aportant 
com a espai de creació i experimentació el Laboratori Laika, en el que quatre artistes de la ciutat 
també posaven a prova els seus projectes, compartint-los, obrint-los a la participació o explorant 
noves facetes.  

“Això també és nostre”, ha estat la proposta de l’alumnat de Can Rigol, establert com el col·lectiu 
“Fernanda i TimVal”, en la que han treballat al mateix nivell que la resta d’artistes implicats al 
projecte Lab Laika. Els i les artistes de Laika i de l’escola Can Rigol han posat en comú llenguatges, 
recursos i formes de fer en un procés de comunicació experimental, tot formant una comunitat de 
pràctica transcontextual que connecta espais, persones, idees i mirades. Aquest diàleg trontolla la 
infraestructura expositiva convencional i catalitza noves maneres d’habitar i de compartir l’espai 
mitjançant la renegociació i la recerca al voltant de diversos aspectes: un llenguatge inclusiu i 
acollidor a les cartel·les, un ús no convencional dels espais i dels elements expositius, 
l’experimentació de nous formats d’exhibició o la indagació sobre els límits que organitzen el dins i 
el fora de l’exposició en són alguns exemples. 

 



  

 

  

– 

 
*IntersECCions és un programa impulsat per l’Ajuntament del Prat de Llobregat que situa l’educació 
i la cultura com a eixos estratègics de ciutat i motors de transformació social.  
 

3.4.2. Art en família: Capgirant la ciutat 

 
Enguany s’ha posat a prova una nova versió del projecte Art en Família, impulsada, no només des 
del Centre d’Art Torre Muntadas sino des de cinc dels centres que configuren la xarxa /Unzip del 



Programa d’Arts Visual: els tres centres cívics de la ciutat, l’Escola d’Arts del Prat i el Centre d’Art 
Torre Muntadas.  
 
Tornant al format totalment presencial i sota el lema “Capgirar la ciutat”, s’han organitzat un seguit 
d’accions artístico-educatives per a famílies amb infants d’entre 4 i 8 anys en les que recórrer de 
forma diferent la ciutat i els seus equipaments culturals de la mà d’artistes locals que ens 
comparteixen el seu procés creatiu.  
 

 

Les accions han estat les següents: 

● Diumenge 20/03 - 11.30 h, al Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baix. Realització d’una casa 
encantada de tècnica mixta amb Cindy Kuijpers; artista visual i plàstica que treballa el 
collage, el dibuix i la pintura. S’autodefineix com buscadora de tresors, amant dels llibres, 
caminadora de platges, mare, antropòloga i professora d’anglès. 

● Diumenge 24/04 - 11.30 h, al Centre Cívic Jardins de la Pau. Collage amb Gabri Guerrero, 
“artista cortapeguista, colase d’amour y concierteo. Rompo tus fotos familiares en la 
primera cita”. 

● Dissabte 21/05 - 17.30 h, al Centre Cívic Palmira Domènech. Jocs amb llums i ombres, i 
realització d'un poema objecte de la mà de Loreto San Martín, teòrica literària i educadora 
artística interessada en art amb perspectiva de gènere. 

● Diumenge 09/10 - 11 h, a l'Escola d'Arts Visuals del Prat (Centre Cultural Remolar. Carrer 
Ramon Llull 12-16, 3r pis). Treballarem amb Silvia Martos la tècnica d'estampació amb 
elements reciclats per construir un imaginari d'éssers vius fantàstics que podrien habitar en 
un Prat alternatiu. 

● Diumenge 06/11 - 11 h, Al Centre d'Art Torre Muntadas. Revisada de les escultures 
públiques de la ciutat, i invenció de noves. 

 
Enguany s’han elaborat un seguit de vídeos com a recull de les sessions i en els que els propis 



artistes explicaven el seu procés creatiu, així com l’enfoc de l’activitat i el treball amb les famílies. 

 
 
Aquesta prova pilot com a experiència impulsada des de diferents nodes del programa, ha estat 
satisfactòria tant per temes organitzatius com per les famílies que han participat, fins i tot algunes, 
a més d’una sessió a diferents espais de la ciutat.  
 
Amb alguns aspectes lògics a millorar, es considera oportú continuar amb aquesta fórmula de cara 
al cicle de sessions de 2023. 
 

3.4.3. Coordinació amb les Taules Familiars del Servei de Cultura 

El nou sistema d’organització proposat al 2021 Servei de Cultura en relació a les accions familiars 
portades a terme a la ciutat, ha quedat aturat en aquest 2022 i no s’ha fet cap trobada.   
 

3.5. Mediació 

 

3.5.1. Mapa transdisciplinar de la creació 

 
Des que al 2020 es va posar en marxa el projecte de mediació “Mapa de la creació” del Servei de 
Cultura de l’Ajuntament del Prat, la resta d’accions de mediació impulsades pel programa d’Arts 
Visuals, van quedar aturades.  
 
A hores d’ara el projecte ja hauria d’haver acabat les primeres fases de recopilació d’informació i 
anàlisi, i ens hauríem de trobar en l’etapa de definició de noves accions a posar en marxa, però per 
problemes i desacords tècnics, les dades recopilades amb les entrevistes de la primera fase no s’han 
revisat ni portat a anàlisi, pel que el projecte es troba en un impàs. Encara s’ha de decidir si es podrà 
de nou tornar a posar en marxa i reprendre des d’algun punt. Tot i això, fins que això no estigui clar 
sobre com procedir, la resta d’accions de mediació del Programa d’Arts Visuals, així com la impulsió 
de nous projectes i línies de treball, queden parades.  
 



 
 
 
 
 

3.5.3. Processos de mediació de la convocatòria de projectes artístics /Unzip 2022  

Com es menciona a l’apartat 3.2.4., la convocatòria /Unzip es nodreix de dos projectes de mediació 
que la posen en relació amb diferents contextos. Per una banda, les trobades globals dels projectes 
de la convocatòria i per altra el cicle Indisciplinats. 
 

3.5.3.1. Trobades globals i procés d’acompanyament  

Les trobades globals de la convocatòria són una de les seves modalitats d’acompanyament. Els 
artistes i col·lectius seleccionats, juntament amb totes les persones que segueixen el 
desenvolupament dels projectes, assisteixen a un seguit d’encontres que deriven en la presentació 
conjunta a la ciutat. 

 
L'objectiu d'aquestes sessions és intercanviar experiències, crear connexions entre projectes i 
reflexionar col·lectivament sobre la dimensió ciutat de la convocatòria, així com d’articular una 
proposta de presentació conjunta de tots els projectes seleccionats. 
 
En el procés de mediació de trobades globals entre totes les modalitats respon a la necessitat de 
habitar espais conjunts de tots els projectes on repensar sobre allò que estem fent, donar forma a 
una presentació conjunta de les diferents propostes articulant un programa-itinerari conjunt a 
partir d'una proposta de festa oberta a la ciutat.  
 
Enguany, han estat tres les sessions, sent dues d’elles anteriors al festival Indisciplinats i la darrera 
a posteriori, com a sessió d’avaluació de tot el procés de la convocatòria. Acostumen a realitzar-se 
en diferents equipaments d’arts visuals de la ciutat, enfortint aquesta visió de programa conjunt i 
posant en valor la xarxa que configurem. També com a novetat en aquesta edició, la primera sessió 
es va realitzar en el taller-garatge de l’artista pratenc JL Parralo, el qual ens va acollir i ens va 
compartir el seu procés creatiu. 
 
 
Primera trobada global (11_07_2022) 
Objectius: 

● Que les persones/projectes/centres es coneguin de forma més pròxima i es connectin. 
● Que comencem a elaborar una mirada de conjunt coneixent els projectes i agents implicats 

als altres projectes. 
● Contextualitzar la Convocatòria i El Prat. 
● Repassar el calendari i fer una primera pinzellada del Festival Indisciplinats. 
● Tenir un moment de treball en equip, conèixer els agents implicats i dibuixar un full de ruta. 
● Gaudir d’un moment distès i visualitzar-nos com una comunitat. 



 
 
Segona trobada global (22_10_2022) 
Objectius: 

● Activar de nou la feina després de l’estiu i de la Festa Major del Prat: la festa major requereix 
molta implicació per part dels centres cívics de la ciutat, pel que poden dedicar-se poc a 
altres accions dels seus programes. Aquesta trobada ens serveix per tornar a connectar i 
veure què han treballat els artistes durant l’estiu. 

● Conèixer-se i connectar-se de forma propera amb altres projectes i equips de treball. 
● Repassar el programa d’accions del Festival Indisciplinats. 
● Gaudir d’un moment distès i visualitzar-nos com una comunitat. 

 
 
Tercera trobada global (03/12/2022) 
Objectius: 

● Agrair a tots els equips i persones que han format part de la Convo’22  
● Recollir impressions sobre com ha estat el procés de la Convo’22 en general, i sobre com ho 

han viscut en primera persona els equips de treball 
● La jornada consta de dues parts:  

🌕 1a: avaluació del projecte amb equips al complet (centres /Unzip + artistes + 
acompanyants) 

🌕 2a: avaluació dels equips de la xarxa /Unzip (avaluació interna/organitzativa) 
● Gaudir d’un moment distès i profitós amb el que agrair a tothom la feina i tancar el procés 

de treball i la comunitat efímera que s’ha generat durant el temps que hem estat treballant 
la Convocatòria.  

 
 

 



 



 
 
 

3.5.3.2. Festival Indisciplinats 

Presentació dels projectes de la convocatòria a la ciutat, juntament amb propostes d’arts en viu. 

Del 21 al 27 de novembre va tenir lloc una nova edició del festival organitzat conjuntament per 
/Unzip Arts Visuals, La Capsa i Teatre L’Artesà. 

Enguany, el programa basava el seu leitmotiv les males herbes, com aquelles que creixen de forma 
espontània en espais on no s’esperen, cada una amb el seu entorn i des de llocs i necessitats 
diferents; tot just com els projectes que es feien visibles durant aquesta setmana de presentacions, 
connectant i repensant els contextos de creació.   

Qui va passar pel Teatre L'Artesà i La Capsa va tenir la possibilitat d'endinsar-se a tota mena de 
sonoritats a través del ritual funerari i la música incòmoda d'Al-V, l'electrònica d'Ona o la melodia 
urbana d'Alba Morena. Les propostes d’arts en viu van estar un esclat d'emocions acompanyades 
per l'humor de Sociedad Doctor Alonso, la sensibilitat visual de Macarena Recuerda i l'energia 
desbordant de Luz Arcas/ La Phármaco. 

Impulsats pels equipaments que configuren el Programa d'Arts Visuals /Unzip (els centres cívics 
Jardins de la Pau, Sant Jordi-Ribera Baixa i Palmira Domènech; l'Escola d'Arts Visuals del Prat i el 
Centre d'Art Torre Muntadas), es presentaren projectes que tracten temes com la construcció 



d’imaginaris col·lectius, el sentiment de pertinença i els discursos de perspectiva feminista, tot 
donant cabuda al diàleg i al pensament crític. Les propostes 'Un gegant a /Unzip' de Joana Capella 
i Roc Domingo, 'Cossos en escolta' d'Ida Barbati i Valentina Gaia, 'Bestiario del Delta' de Erico Pessin 
i 'De copas con la Tia Mame' del col·lectiu Tía Mame (Francisco José Novo, José Domínguez, Albert 
Sobrino i Maite Pérez), ens van aportar moments de debat i d'experimentació, ampliant els 
horitzons d'allò establert, no només en el marc conceptual sinó també dins de la pràctica creativa. 
Altres exemples també van ser els projectes 'Eres Basura' de Lara Martinez i 'La pols que cau del cel' 
de Cristopher Ruiz que enfoquen el seu potencial de pràctica artística des de la creació col·lectiva, i 
'Cosas sin importancia' de Didac Rocho, un conjunt de vídeo-assaig que reflexiona sobre el Prat i 
sobre com tots els llocs poden acabar sent "altres Prats", indrets amb similituds i paral·lelismes que 
esdevenen globals. 
 
Es pot consultar el programa per dies a https://www.elprat.cat/cultura/indisciplinats    
 
 
Mediació de les propostes entre sí: set postals col·leccionables  
 
Durant els dies del cicle les persones assistents a les presentacions tenien a la seva disposició un 
conjunt de postals col·leccionables que vinculaven a diferents projectes del programa del festival; 
una acció de mediació en forma de peça artística en circulació, que connecta maneres i llocs 
diferents d’expressar o treballar idees similars. 
 
La cara A de les postals era una imatge generada amb conceptes de cada projecte, un híbrid que 
donava lloc a una nova interpretació, lliure i personal. La cara B posava en relació les propostes a 
través d’un text en el que es parlava de forma barrejada de les accions, donant com a resultat, altre 
cop, una mescla nova, un nou punt de vista.  
 
Aquestes postals les vam treballar en col·laboració amb l’equip Larre (Ángela Palacios i Lara García) 
i Santiago Sepúlveda.  
 



 
 



 

Amfitrionatge local, generador d’espais d’escolta i noves visions 

L’amfitrió és aquell que té convidats a casa, que els serveix adequadament i els brinda les seves 
atencions.  

Enguany, el festival ha comptat amb la figura de tres persones, amfitriones locals, encarregades 
d’acompanyar i compartir experiències amb totes les persones que han sentit la curiositat de 
participar del festival d’una forma diferent. Les artistes Conxita Herrero, Guillem Gefaell i Cris Marco 
han exercit atentament el seu rol, tenint cura de les necessitats del públic indisciplinat, dinamitzant 
els intervals entre funció i funció, creant espais d’escolta i aportant diferents visions al fet artístic. 
El seu paper ha estat clau per viure amb major intensitat la sensació de ser partícip del festival de 
forma distesa i enriquidora; un punt de trobada on sempre, encara que vinguessis sola, trobaves 
algú amb qui xerrar i reflexionar sobre el que proposava el programa. 

Gràfica del festival i recull audiovisual 

A aquesta edició, l’equip /Unzip Torre Muntadas ha estat l’encarregat de portar el pes de la gràfica 
del festival. S’ha fet en col·laboració amb el taller de disseny gràfic Estampa. La gràfica va ser una 
de les facetes del projecte que pitjor es va resoldre l’any anterior, però aquest any estem contentes 
del resultat: es pot veure més el caràcter integrat de les propostes (independentment del programa 
que les impulsa).  

També com a novetat, enguany hem comptat amb la presència de Toni Filmaker, realitzador 
audiovisual, enregistrant totes les accions del festival. S’està elaborant un vídeo amb les imatges 
que reculli de forma breu l’experiència.  

 
Valoració  
 
Tot i les dificultats que comporta la gestió i coordinació d’un projecte tant gran portar a terme entre 
equips de treball que no acostumen a treballar plegats, la valoració és positiva i pensem en 
continuar polint aquells aspectes a millorar perquè cada vegada sigui un projecte més rodat.  
 
La col·laboració de l’equip Larre ha estat fonamental en aquest aspecte, preparant plans de 
comunicació, assistint a reunions, elaborant els continguts textuals de les postals, etc. 
 
Quant a l’assistència de públic, s’ha notat una pujada en relació amb l’any anterior. Diversos factors 
com la millora en les condicions sanitàries, el rodatge que implica no se la primera edició quant a 
coneixement de l’acció per part de la ciutadania, el canvi de dates al mes de novembre 
(anteriorment havia estat al mes de desembre), una millor coordinació en la comunicació entre els 
equips dels diferents programes, etc., han propiciat una major assistència. Tanmateix no ha 
funcionat la construcció d’un itinerari en el que les persones properes a algun dels projectes, 
acabessin visitant els altres, aspecte que es vol millorar de cara a l’any vinent. 
 
Com aspecte intern entre els equipaments que conformen la xarxa /Unzip, també s’ha de millorar 
el sentiment de pertinença, ja que aquells centres que no formen part de l’equip motor, diuen no 



sentir-se propi el festival. Aquesta idea s’ha de poder treballar en les reunions de programa que es 
volen tornar a activar al 2023.  
 
 
 

 


