LA TERRASSETA

UN PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA

Promogut per
Col·lectiu amics de l’Ateneu Santboià
Amb la col·laborac ió de
Recetas Urbanas
En conveni amb
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

PRESENTACIÓ
La Terrasseta és una iniciativa d’Amics de l’Ateneu Santboià en col•laboracióamb Recetas Urbanas (Santiago Cirugeda) que pretén intervenir sobre
l’espai exterior que configura l’entrada al recinte de l’Ateneu.

Es tracta d’un projecte de construcció col•lectiva, artístic i comunitari que té

la voluntat d’obrir el recinte de l’Ateneu a la ciutadania i recuperar el seu ús
en la vida social i cultural de la vila, creant espais de treball cooperatiu entre

col•lectius d’arquitectura nacionals i internacionals, entitats i veïns del barri del
casc antic i totes aquelles persones que s’hi vulguin sumar.

El 9 de juliol donem el tret de sortida al projecte amb les primeres activitats
d’intervenció sobre l’espai.

QUÈ FAREM EL 9 DE JULIOL?
Dissabte 9 de juliol ens trobarem a les 10h a l’Ateneu per començar a transformar-lo a partir de dues línies de treball diferenciades:
1. PINTURA DE MURALS ARTÍSTICS

Pintarem murals a les parets del recinte d'entrada de l'Ateneu. Per fer-ho,

comptem amb 3 artistes santboians: Iván Castro, Iván Bravo i Raquel Garcia
Ulldemolins. Cadascun d'ells liderarà un equip de treball que farà una
intervenció diferent sobre l'espai.
2. DISSENYEM L’ESPAI

Acompanyats per l'arquitecte sevillà Santi Cirugeda (Recetas Urbanas),

farem un repàs de les necessitats que té l'espai de La Terrasseta i coneixerem propostes que s'han dut a terme en altres espais semblants d'arreu

del món per posar-les a debat. Dibuixarem, farem maquetes i plànols i prepararem el taller d'autoconstrucció que realitzarem en una data posterior.
Les persones interessades en formar part d’aquest procés de construcció

col·lectiva s’han d’inscriure en un dels equips de treball per poder tenir una
previsió de participació i poder distribuir bé el treball.

Equip Iván Castro
mural tipogràfic
Què farà aquest equip?

Entre tots els participants pintarem un mural amb
un missatge que donarà la benvinguda a tothom
a l’Ateneu i també a la nostra vila. A partir de la
seva estructura, treballarem la taca de la lletra

buscant un equilibri entre una bona lectura del

missatge i una bona expressivitat. En definitiva es
tracta de passar un bon dia pintant unes lletres
ben grosses.

Qui pot formar part d'aquest equip?

Obert a participants a partir de 15 anys. El mural

es pintarà des de la vorera que dóna a la carretera,
així que per seguretat aconsellem que a aquest

grup s'apunti gent jove i adulta. Hi ha altres murals més adients per pintar en família!
Qui és Iván Castro?

Iván Castro neix a Sant Boi a finals dels 70, i des

de ben petit mostra un interès poc habitual en
les formes de les lletres, dibuixant gòtiques i S

de Superman aquí i allà. Trenta anys després, s’hi
guanya la vida fent més o menys el mateix, és a
dir, cal•ligrafia i lettering.
www.ivancastro.es

Equip Iván BRAVO
FACE SWAP MURAL
Què farà aquest equip?

Pintura d’un mural que vol ser el reflex d’una

ciutadania plural i oberta. Dibuixarem múltiples

cares de personatges que ens inventarem, com
més diferents uns dels altres millor, per aconse-

guir una orla on tothom tingui cabuda. Després,
també ens podrem divertir amb aplicacions

mòvils de Face Swap i fer que la nostra cara formi
part d’aquest mural.

Qui pot formar part d'aquest equip?
Obert a participants de 0 a 1000 anys.
Qui és Iván Bravo?

El santboià Iván Bravo és il•lustrador i dissenyador
gràfic (Elisava). Ha treballat per a TV3, Coca-Cola,
Unió Europea, Banc Sabadell o Monografica.org

fent il•lustració, mural i animació. Li agrada transitar entre el concepte i l’humor. Pensa que tot suport pot contenir imatges, però aquestes poden
relacionar-se íntimament i lúdicament.
www.ivanbravo.com

Equip RAQUEL GU
PETIT OASI
Què farà aquest equip?

Pintem plegats un petit oasi a l’Ateneu, l’oasi urbà

de la nostra vila. Omplim-lo de plantes espectaculars, flors boniques, insectes simpàtics i animalons
divertits que facin pessigolles a aquestes parets

adormides i despertem-les amb alegria entre tots
i totes.

Qui pot formar part d'aquest equip?

Un mural ideal pels participants més petits i les
famílies.

Qui és Raquel Garcia Ulldemolins?

Raquel GU es dedica a la traducció, la il•lustració

i l'humor gràfic, un camp en el qual se sent molt
còmoda perquè permet expressar la mala llet

amb gràcia; i és que, com va dir Núria Pompeia,
pionera de l'humor gràfic d'aquest país, " Amb
humor es diuen les coses d'una manera més
civilitzada.”

laradibuixa.blogspot.com.es

Equip SANTI CIRUGEDA
DISSENYEM L’ESPAI
Què farà aquest equip?

Amb el Santi farem un taller formatiu sobre l’estat

actual, les necessitats i els possibles usos de l’espai
de la Terrasseta. Coneixerem algunes propostes

que s’han fet en altres espais semblants per tenir
una referència i obrirem el debat. Sabrem de

quins materials disposa l’Ateneu per reutilitzar
i farem un taller amb dibuixos i maquetes per

dissenyar col•laborativament el procés d’autoconstrucció.

Qui pot formar part d'aquest equip?

Qualsevol persona amb ganes de somiar i crear
col•lectivament!

Qui és Santi Cirugeda?

Santi Cirugeda és sevillà i arquitecte. Reclama

l’abandonament dels espais urbans per l’ús públic
i els seus edificis són generalment de construcció
ràpida; estructures mòbils de materials reciclats
que compleixen sempre una funció social.
www.recetasurbanas.net

INFORMACIÓ PRÀCTICA
programa de la jornada
10.00h | Benvinguda, esmorzar i acreditacions dels participants

Ens acreditarem al punt d’informació que trobareu a l’arribar i esmorzarem bé per agafar forces per la jornada.

10.30h | Formem els equips i comencem!

Ens distribuirem per equips de treball, cadascú amb l’artista que li correspon, i començarem la
intervenció.

13.00h | Remullada als jardins

Farà calor i la combatrem amb una bona remullada als jardins. Recoda portar banyador i tovallola!

14.00h | Dinar als jardins

Dinarem tots junts als jardins. Com ja saps, el dinar està cobert per tots els participants.
17.30h | Foto de grup i comiat

Després de dinar retocarem els murals per deixar-los enllestits i ens farem una foto de grup.

A TENIR EN COMPTE!
- Les persones interessades en participar en la jornada del 9 de juliol han de formalitzar la seva
inscripció (link a la pàgina següent).
- No et preocupis ni de l’esmorzar ni del dinar, nosaltres ens encarreguem!
- Els menú del dinar comptarà amb opció vegana.
- Recorda portar banyador i tovallola per quan ens refresquem amb la mànega.
- Durant el matí ens tocarà molt el sol, per això recorda portar gorra i crema solar.
- Porta roba fresca, còmode i que es pugui embrutar de pintura!

INSCRIU-TE!

CONTACTA’NS
ateneusantboia@gmail.com

