
art a les places els vespres de juliol

SEGONA RESIDÈNCIA

per a infants de 6 a 12 anys

GIRONA · SALT
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Durant l’estiu, moltes places es buiden perquè la gent se’n va de vacances a la 
Segona Residència. En alguns barris és així, però si passegem una mica 
veurem que n’hi ha d’altres a vessar, plenes de gent i xivarri, sobretot de 
mainada que ocupa i juga a l’espai públic. 

El títol també fa referència a les estades en residència que permeten als 
artistes treballar en entorns allunyats del seu context. D’aquesta manera, 
Segona Residència transforma les places en espais de trobada i d’intercanvi 
entre artistes i infants. 

Segona Residència és un projecte de lleure coproduït pel Bòlit, Centre d’Art 
Contemporani. Girona, Centre Cultural Les Bernardes i l’Associació Cultural La 
Volta que vol apropar les pràctiques artístiques contemporànies als nens i les 
nenes que habiten les places a l'estiu i hi transiten per tal que descobreixin 
nous llenguatges i tècniques d'expressió artística. 

De retruc, es volen dinamitzar places menys cèntriques, espais que sovint 
queden desatesos culturalment i on la possibilitat d’estiuejar en una Segona 
Residència és menys freqüent. 

Dilluns, dimarts i dimecres de juliol

4, 5 i 6 de 18 a 20 h · Plaça del Pou Rodó (Barri Vell · Girona)
Noemí Batllori i Andrés Siri
_EL MUSEU MÉS PETIT DEL MÓN_

11, 12 i 13 de  19 a 21 h · Plaça d’Empúries (Sant Narcís· Girona)
Marta R. Chust i Roc Domingo
_LES NORMES DEL JOC_

18, 19 i 20 de 19 a 21 h · Plaça de la Llibertat (Salt)
La noia del monyo i Ayelén Salerno
_ATRACCIÓ TURÍSTICA_

Dijous 21 de juliol a les 19 h - Plaça d’Empúries
Festa �nal amb presentació col·lectiva dels treballs


