


Aquest any hem hagut de cercar (i trobar) altres maneres d’establir contactes i acompanyar-nos. Atenint-nos 
a les circumstàncies i al territori, des del Programa d’Arts Visuals i els seus nodes a la ciutat hem practicat la 
Permacultura, entesa com l’acció de treballar juntes i de manera sostenible. Uns hàbits culturals saludables 
que ens travessen amb preguntes com ara: què passa quan fem servir solucions lentes i petites?, som 
conscients del valor dels serveis i dels recursos naturals?, com valorem la diversitat, les zones limítrofes i el 
que és marginal?, o què succeeix quan responem creativament al canvi? Príquet! 

Aquestes qüestions han creuat els processos creatius i la seva relació amb les comunitats dels projectes 
seleccionats a la Convocatòria /Unzip 2020. Set propostes que, amb molt de príquet, estan desitjoses 
d’activar-se a la Convofest i compartir les seves mirades diverses entorn de temes i idees com “la casa 
pròpia” en un escenari de pandèmia (112/108 accions: Desglaçar); les relacions entre comunitat, territori 
i història (Gent de Barri); la interrelació entre agricultura i ciutadania al Prat (Nou Fang); l’invisible, els 
sabers ancestrals i la màgia com a acte polític i eina de coneixement subversiu (Mediums); les músiques 
de celebració i les nostres formes de celebrar en comunitat (EMNIs: Espais Musicals No Identificats); la 
sonoritat silenciosa (Ressonàncies d’una música callada); el treball i els imaginaris entorn de la idea de 
producció (La fàbrica i el cos). En definitiva, sobre els nostres modes de vida.
 
La Convocatòria /Unzip 2020 també s’ha vist transformada en príquet gràcies a processos comunitaris 
cuinats a foc lent, a través del contacte i la complicitat de diferents agents creatius i propostes culturals, 
perquè la base d’un programa d’arts visuals és la relació i la co-creació. El 2019 va tenir lloc la jornada de 
creació col·lectiva Llavors, Llavors 2, de la qual van sorgir inquietuds i propostes compartides que han 
influenciat la mediació de la Convocatòria.Enguany presentem part d’aquella experiència amb una primera 
secció de la publicació – quadern de recursos – disponible en línia i una infografia - recull de propostes 
visitable i instal·lada al Centre d’Art Torre Muntadas.
 
I a què ve príquet? Què vol dir? Significa “generar, produir, imaginar i continuar construint juntes malgrat les 
distàncies”. És una meravella de paraula creada pel grup d’Art en Família d’/Unzip que s’ha convertit en el lema 
d’enguany de la Convofest perquè explica molt bé com s’han treballat els projectes en el context actual.
 
Seguint amb la cerca de noves maneres d’establir contactes i acompanyar-nos, aquest 2020 els programes d’Arts 
Visuals i d’Arts en Viu es toquen. El resultat: un primer contacte entre creadores de diferents disciplines i públics, 
i el suport mutu entre les propostes de la Convofest i les d’Indisciplinats (les quals, per cert, també es poden 
consultar en aquest programa).
 
Sabem que és un moment atípic però com ens proposa la Permacultura, s’ha de respondre creativament al canvi! 
Us convidem a deixar-vos portar per les intervencions i recorreguts de la Convofest d’enguany. Visiteu els punts de 
la ciutat on tindran lloc les presentacions dels projectes i els espais virtuals on també passaran coses.
 
Us hi esperem! 

https://www.elprat.cat/cultura/unzip-arts-visuals/convocatoria-unzip-arts-visuals
https://www.elprat.cat/cultura/unzip-arts-visuals/convofest
https://www.teatrelartesa.cat/indisciplinats


17 DE DESEMBRE 

ART AL BARRI
‘Gent de Barri’ d’El Catalejo 
(David del Campo i Alberto Martín) 
#comunitat #fotoparticipativa #veïnes #relats

AUDIOVISUAL COMUNITARI 
‘La fàbrica i el cos’ de Núria Nia 
#formesdetreball #audiovisual 

#comunitat #procés

17h. Obertura de l’exposició i 
presentació performativa
(1r passi_17h. 2n passi_18:15h)
Inscripció prèvia o al 933 741 580.
    Sala Gran 1. CC Sant Jordi–Ribera Baixa

18:30h. Obertura de l’exposició 
i projecció comentada
Inscripció prèvia.
    2. CC Palmira Domènech 

     Ruta QR a través d’imatges i 
relats del barri + Web dels relats + 
Exposició a la façana exterior del 
CC Sant Jordi-Ribera Baixa. 
Fins al 14 de febrer 2021
     
     Web, Facebook, Instagram

    Instal·lació permanent a l’entrada 
del centre + Publicació + Contingut 
interactiu en format QR. 
Fins al 31 de gener de 2021
    
      Web, Facebook, Instagram, correu

+ INDISCIPLINATS. 
20h > Teatre l’Artesà Sala Petita > 
ANARCHY, Societat Doctor Alonso. 
Amb Semolina Tomic.

ART EN FAMÍLIA       
‘LLAVORS, LLAVORS 2’

20 DE DESEMBRE 

PROJECTE AUDIOVISUAL       CODA

PROJECTE AUDIOVISUAL
‘‘Ressonàncies d’una música callada’ 
de Xavier Esteban
#envolvent #collage #vibració #cinematogràfic

ART EN FAMÍLIA A CASA
#príquet #capgirar #equip #capsaviatgera

Proposta educativa del Centre 
d’Art Torre Muntadas. Material 
itinerant amb accions artístiques 
per fer en família.
Inscripció prèvia
Itinerant (a casa). 

    Web

LLAVORS, LLAVORS 2
#mediació #cocreació #xarxa #trans

Infografia - Recull de propostes i 
interessos de la comunitat artística del 
Prat, resultat de la jornada de creació 
col·lectiva ‘Llavors, llavors 2’ 2019.

Llavors-Planta (baixa). 
Punt de contacte permanent al hall 
de Torre Muntadas.

    Web

18h. Obertura i presentació 
audiovisual-performativa 
Reserva gratuïta
    Sala Petita Teatre l’Artesà

     Web, Facebook, Twitter 

+ INDISCIPLINATS. 
19 h > Teatre l’Artesà Sala Gran > 
CODA, Atresbandes i Brossa Quartet 

18 DE DESEMBRE 

FOTO I SOCIETAT 
‘Nou Fang’ de Santiago Sepúlveda
#documentalexperimental #pagesia 

#fotografia #comunitat

ART I EDUCACIÓ  
‘Mediums: una exploración colectiva 
sobre lo invisible’ de DU-DA 
(Clara Piazuelo, Belén Soto i Sarai Cumplido)

#Invisible #màgia #mèdiums 

#aprenentatgecircular

17h. Presentació en línia 

     Recorregut obert a la intervenció 
fotogràfica per Ctra. de la Marina 
i de la Bunyola + Instal·lació a la 
façana i espais del 3 CC Jardins de la 

Pau  (a partir de les 12h). 
Descarrega’t el mapa al web del 
centre. Fins al 31 de gener 2021

     Web, Facebook, Instagram

18h. Obertura de l’exposició-
mostra del procés de les sessions 
“Mediums”. Aforament limitat. 
Sense inscripció prèvia.
    La Saleta, 4. Escola d’Arts Visuals 

Horari de visita: dilluns i dimecres de 10 a 

13h. Dilluns a divendres de 17 a 20h. 

Fins al 6 de febrer 2021

     Web, Facebook, Instagram

+ INDISCIPLINATS. 
19h > Cèntric Espai Cultural Sala d’actes 
> SI ALGÚ PARLA DE MI, SENS DUBTE 
MENTIRÀ. Diàleg literari amb Maria 
Sevilla i Juana Dolores Romero Casanova.  
20.30h > La Capsa > Concert VERDE PRATO.

19 DE DESEMBRE 

MÚSICA I TERRITORI       EXPOSICIÓ 

MÚSICA I TERRITORI
‘EMNIs: Espais Musicals No 
Identificats’ d’Eduard Pou
#comunitat #música #podcast #ràdio

MODALITAT EXPOSICIÓ
‘108/112 Accions: desglaçar’ 
de Carla Palacios
#accions #poesia #convidar #casia

12h. Presentació d’EMNIs amb 
música en directe
Entrada gratuïta amb reserva prèvia
    5. La Capsa

      Instal·lació gràfica amb links 
interactius per escoltar l’EMNIs 
(podcast comunitari) + Col·laboració 
amb el Prat Ràdio + Targeta postal 
amb peça sonora.  

     Web, Facebook, Instagram

17h. Obertura de l’exposició i 
instal·lació performativa 
Aforament limitat. 
Sense inscripció prèvia.
    6. Centre d’Art Torre Muntadas 

     Perfil IG Carla Palacios + Instal·lació 
d’imatges a la ciutat + Targeta postal amb 
peça sonora. Fins al 14 de febrer 2021

     Web, Facebook, Twitter

+ INDISCIPLINATS. 
18.30h > El Modern > PLUJA TOT L’ANY. 
La intervención humana será estridente y 
precisa, limpia y coreografiada mlnscts.prt
20h > La Capsa > Concert LOS VOLUBLE

ART AL BARRI      AUDIOVISUAL 
COMUNITARI 

FOTO I SOCIETAT      ART I EDUCACIÓ

6. Centre d’Art 
Torre Muntadas

4. Escola d’Arts 
Visuals del Prat

2. CC Palmira 
Domènech 

5. La Capsa

1. CC Sant Jordi 
- Ribera Baixa

3. CC Jardins 
de la Pau

Projectes de creació: artistes i col·lectius de la Convocatòria /Unzip 2020. 

Organitza: /Unzip Arts Visuals (CC Sant Jordi Ribera Baixa, CC Jardins de la Pau, 

Escola d’Arts Visuals del Prat, CC Palmira Domènech, La Capsa i Centre d’Art Torre 

Muntadas). Amb la col·laboració de: comunitats i participants dels projectes d’arts 

visuals, programes i projectes culturals, entitats i agents de la ciutat, programa d’Arts 

en Viu, entre altres.  

Mediació Convofest i comunicació: Ángela Palacios. / Producció: Cristina Sanz-Gadea

Disseny gràfic: Lara Martínez.

Aquest programa i les seves accions compleixen amb les totes les mesures de 

seguretat oficials. El programa i les seves accions són susceptibles de canvis per tal 

d’adaptar-se a les modificacions i necessitats del context sanitari.

https://online.elprat.cat/actividadesweb/web/index.html
https://www.google.es/maps/place/Centre+C%C3%ADvic+Sant+Jordi+-+Ribera+Baixa/@41.3198545,2.0840221,17z/data=!3m2!4b1!5s0x12a49eead389f0e9:0xd9f4b4b9ecf207be!4m5!3m4!1s0x12a49e9534f93169:0xddaf96480be16d7a!8m2!3d41.3198505!4d2.0862108?shorturl=1
https://online.elprat.cat/actividadesweb/web/index.html
https://goo.gl/maps/nXk1vg41crre8Pui6
https://www.elprat.cat/cultura/centre-civic-sant-jordi-ribera-baixa
https://www.facebook.com/ccsjriberabaixa/
https://www.instagram.com/ccsjriberabaixa/?hl=es
https://www.elprat.cat/cultura/centre-civic-palmira-domenech/centre-civic-palmira-domenech
https://www.facebook.com/ccpalmiradomenech/
https://www.instagram.com/ccpalmiradomenech/?hl=es
mailto:ccpalmiradomenech%40elprat.cat?subject=
https://www.teatrelartesa.cat/la-ciutat/guia-agenda/anarchy
https://online.elprat.cat/actividadesweb/web/index.html
https://www.elprat.cat/cultura/unzip-arts-visuals/art-en-familia
https://goo.gl/maps/eFEzHpLGpXQ2P7Em8
https://www.elprat.cat/cultura/unzip-arts-visuals/llavors-llavors
https://elprat.koobin.cat/ressonancies
https://www.google.es/maps/place/Carrer+del+Centre,+33,+08820+El+Prat+de+Llobregat,+Barcelona/@41.3296123,2.093256,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49ec4d859c045:0x7399b37279bcd11f!8m2!3d41.3296123!4d2.0954447
https://www.elprat.cat/cultura/unzip-arts-visuals
https://www.facebook.com/UNZIPelprat/
https://twitter.com/unzipelprat?lang=es
https://www.teatrelartesa.cat/la-ciutat/guia-agenda/coda
https://www.instagram.com/ccjardinspau/
https://goo.gl/maps/idE4i7pGsDYvWinx5
https://goo.gl/maps/idE4i7pGsDYvWinx5
https://www.elprat.cat/cultura/centre-civic-jardins-de-la-pau
https://www.elprat.cat/cultura/centre-civic-jardins-de-la-pau
https://www.elprat.cat/cultura/centre-civic-jardins-de-la-pau
https://www.facebook.com/jardinsdelapau
https://www.instagram.com/ccjardinspau/
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Ramon+Llull,+16,+3+er,+08820+El+Prat+de+Llobregat,+Barcelona/@41.3235714,2.0878414,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49ec1945efd99:0x1d2587c796e81a82!8m2!3d41.3235714!4d2.0900301?hl=ca
http://amicsartprat.org/eap/?page_id=5
https://www.facebook.com/escolaartsvisualsprat
https://www.instagram.com/escolaartsvisualsprat/?hl=es
https://www.elprat.cat/node/300561
https://www.elprat.cat/node/300561
https://elprat.koobin.cat/verdeprato
https://elprat.koobin.cat/emnis
https://www.google.es/maps/place/La+Capsa%5D/@41.3299756,2.1014963,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x14411876d6ca9658!8m2!3d41.3298949!4d2.1031905?shorturl=1
https://lacapsa.org/
https://www.facebook.com/LaCapsa
https://www.instagram.com/lacapsa/?hl=es
https://goo.gl/maps/9ZFBTuKYyKXaX1XD8
https://www.instagram.com/cccccpalacios/
https://www.elprat.cat/cultura/unzip-arts-visuals
https://www.facebook.com/UNZIPelprat/
https://twitter.com/unzipelprat?lang=es
https://www.teatrelartesa.cat/la-ciutat/guia-agenda/pluja-tot-lany
https://lacapsa.org/event/indisciplinats-los-voluble/



