
	

	
 
 
Recorregut urbà des de cinc projectes artístics. 26 de Novembre de 11.00 a 14.00h  
Punt de sortida: Fonts de Montjuïc (Barcelona). Obert a tothom amb inscripció prèvia 
 
 
 
ETC Espais Temporalment Clausurats és un projecte fruit de la col·laboració entre IDENSITAT i el 
grup de recerca IMARTE Art Ciència i Tecnologia (Universitat de Barcelona) conjuntament amb el 
seminari Public Arts Garage, impulsat per Bauhaus-University Weimar en el marc de EUR CAPS. 
Creative Approaches to Public Space Université Rennes 2, i està adreçat a estudiants de doctorat 
per promoure l’anàlisi i la intervenció creativa en espais que es troben en transformació. 
 
ETC té per objectiu l’activació de projectes de recerca artística a partir de l’estudi sobre diferents 
tipologies d’espais que pateixen les conseqüències derivades del deteriorament, l’abandonament, 
la desconnexió, o també per trobar-se en fase de transició. Tracta de qüestions relacionades amb 
la transformació accelerada dels usos i espais de la ciutat, com ara la vigència dels escenaris 
urbans, els llocs en desús temporal, la seva reactivació, els espais liminals o l’ocupació efímera 
del llocs. Explorar sobre aquestes qüestions ens permet enriquir la mirada sobre els llocs i 
contribueix a aprofundir en el coneixement de la complexitat ecosistèmica de la ciutat. 
 
A través del recorregut per diverses propostes artístiques s'impulsen processos de recerca, 
creació i mapeig que contribueixen a reimaginar espais determinats en el context urbà, 
identificant marcadors simbòlics, socioculturals i mediambientals. Aquests projectes es van 
plantejar en una primera fase de col·laboració entre dos artistes i dues ciutats europees, en un 
context previ de treball online entre el febrer i l'abril de 2022, en el marc ofert per Public Arts 
Garage. I ara, en una segona fase oberta a la participació pública, es porten a terme en diferents 
espais físics de la ciutat de Barcelona en un recorregut dinamitzat per Montjuïc, que mostra el 
resultat de cinc dels projectes artístics generats en aquest context de col·laboració internacional. 
 
Podeu ampliar la informació i veure el recorregut dels projectes en l’enllaç: 
https://www.idensitat.net/ca/projectes-en-proces/nexes-2017-2021/1728-etc-ca 
 
Estarem encantats de comptar amb vosaltres. Us hi esperem !!! 
 
 
Equip de treball del projecte ETC Espai Temporalment Clausurats Barcelona:  
Eugènia Agustí, Irati Irulegi, Jo Milne, Ramon Parramon, Eloi Puig 
 
Projectes artístics: «Waterscapes» Mercedes Pimiento i Martin Dagois, «Clouds on the cloud» Marc Anglès i Runze 
Feng, «Leeway» Natalia Morales i Miriam Hamel, «Projecte H» Laia Moretó Alvarado i Gabriel Gómez, i «Walking the 
Danse Macabre» Paolo Gruni i Margarita Certeza Garcia. 
 
 
Amb la col·laboració de Castell de Montjuïc, Ajuntament de Barcelona. 
L'activitat forma part de Xarxaprod Portes Obertes #PortesObertesXarxaprod2022 
 
 

 


