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Quines formes de vida habiten un territori? 
Com s’organitzen i es relacionen entre si? 
I si els projectes artístics fossin aus que 
arriben al Prat per niar als seus hàbitats? 
Podrien, amb el seu vol i maneres de fer, 
incidir en un context i afectar la seva 
realitat? Pot, la pràctica artística, implicar 
la comunitat i treballar-hi per transformar 
conjuntament l’ecosistema?

Diu la gent del Prat que s’han vist noves 
espècies d’aus sobrevolant el cel. I és 
que els projectes guanyadors de la 
convocatòria /Unzip 2019 (Fotografia i 
Societat, Art al Barri, Projecte Exposició, 
Projecte Deslocalitzat i Projecte d’Art i 
Educació), s’han transformat en aus que 
aterren i s’adapten a l’entorn del Prat. Al 
llarg de l’any, i aprenent dels ocells, vam 
abordar aquestes preguntes en trobades 
globals mediades en col·laboració amb 
Teresa Rubio, en les quals els artistes van 
intercanviar experiències, van connectar 
propostes i van compartir estratègies 
d’adaptació al medi, al mateix temps que es 
feien famílies.

Els projectes d’enguany tenen trinat i 
plomatge ben divers. Els interessa la 
comprensió de l’urbanisme i el paisatge 
com a lloc d’esdeveniments polítics i 
vitals (Bandera Verde), ironitzar sobre les 
prediccions del big data en relació amb el 
trànsit aeri (Auspicis), revisar qüestions 
d’identitat i de gènere (Tercer gènere, 
realitats no subrogades), la prevenció sexual 
femenina (Safe dams, please) o l’apropiació 
dels veïns i veïnes de l’espai públic per a un 
ús domèstic (Mi casa es tu casa).

El ConvoFest, un circuit d’activitats, 
presentacions, exposicions i performances 
pren i aleteja per la ciutat per celebrar que 
les cinc modalitats de la convocatòria s’han 
adaptat al nostre entorn, entrant en contacte 
amb espècies d’ocells autòctons (persones 
i agents del context, entitats i iniciatives, 
centres i espais), construint plegats nous 
espais de convivència i col·laboració.

Voleu ser ornitòlegs i descobrir aquest 
ecosistema enriquit, híbrid i mutant que 
han provocat els projectes disseminats 
pel territori? Us convidem, quadern de 
camp en mà, a conèixer i seguir el vol 
d’aquests ocells alhora que interactueu 
amb les noves espècies de la convocatòria. 
Agafeu els prismàtics i obriu els sentits! Els 
veurem de ben a prop!

1. ART AL BARRI
Dijous 28 de novembre 

a les 18.00 hores

Berenar – presentació del projecte 
Mi casa es tu casa
del col·lectiu Pigmentamos 
(Laila González 
i Carolina Lopera) 

CC Sant Jordi - Ribera Baixa 

C/ Dolores Ibárruri, 45

2. FOTOGRAFIA I SOCIETAT
Divendres 29 de novembre 

a les 19.00 hores

Inauguració – presentació del projecte 
Bandera Verde
del col·lectiu Ruta de autor 
(Aymara Arreaza i Lorena Bou) 
Fins al 31 de desembre de 2019. 

CC Jardins de la Pau

Jardins de la Pau, s/n

1 de desembre de 10 a 13 hores: 

ruta ‘Aguas arriba, cañas abajo: 

el desv(ar)ío del Llobregat’ 

+ info al C.C. Jardins de la Pau.

CALENDARI CONVOFEST

3. PROJECTE DESLOCALITZAT
Dissabte 30 de novembre 

de 12.00 a 14.00 hores

Vermut – presentació del projecte 

Auspicis
del col·lectiu Estampa 
(Roc Albalat, Pau Artigas, 
Marc Padró, Marcel Pié 
i Daniel Pitarch)
Fins al 15 de desembre 

CC Palmira Domènech 

C/ de Lo Gaiter del Llobregat, 112

4. PROJECTE D’ART I EDUCACIÓ
Dimecres 11 de desembre 

a les 19.00 hores

Presentació – performance del projecte 
Safe Dams, Please
de Marta Mouns 

El Lloro, serveis de Joventut,

C/ del Mariscal Joffre, 3

Exposició del projecte a la Saleta 

(Escola d’Arts del Prat c/ de Ramon 

Llull, 12-16). Del 15 de gener al 7 de 

febrer de 2020. 

5. PROJECTE EXPOSICIÓ
Dijous 12 de desembre 

a les 19.30 hores

Presentació – inauguració del projecte 
Tercer gènere, 
realitats no subrogades
de Julia Cáceres, José Luis 
Parralo i Laia Ruz
Fins al 8 de Febrer de 2020

Centre d’Art Torre Muntadas, 

Sala d’Art Josep Bages

C/ Jaume Casanovas, 80

Recull aquest mapa ConvoFest 

a qualsevol dels centres i visita 

l’ecosistema dels projectes d’enguany.

 
A més a més, apunta’t a les cites a cegues 

organitzades per a grups per visitar les 

presentacions i activitats. Ho pots fer en 

qualsevol dels centres /Unzip mencionats 

més amunt o a través del correu 

unzip@elprat.cat o al telèfon 934 78 22 37.

Dies, hores i llocs de trobada: 

30 de novembre a les 11.30 h 

al CC Palmira Domènech.

22 de desembre a les 11 h 

al Centre d’Art Torre Muntadas.

6. Centre d’Art 
Torre Muntadas

4. Escola d’Arts 
del Prat

3. CC Palmira 
Domènech 

1. CC Sant Jordi 
- Ribera Baixa

2. CC Jardins 
de la Pau

4. El Lloro, serveis 
de Joventut

Collage/imagen: Teresa Rubio

Poster-folleto plegable. 


