Dossier de premsa

ANTENES
Connectant amb la cultura

Iniciativa del PECT - Indústries Culturals i Creatives de Girona i entorn territorial.
Projecte cofinançat en un 50% pel Fons FERC de la Unió Europea i en un 25% per la Diputació de Girona.

Dinamitzat per:

Antenes. Connectant amb la cultura
Durant aquest curs 2021-2022, l’Ajuntament de Girona, en el marc del PECT Indústries
Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial, ha impulsat el projecte
“Antenes. Connectant amb la cultura” amb l’objectiu de fomentar la participació
cultural de les persones joves.
El projecte ha ofert l’oportunitat de viure des de dins la programació artística d’un
festival o equipament de Girona i el seu entorn i consta de dues fases consecutives.
D’una banda, un estudi al voltant de la participació juvenil en programacions
cultuals de la ciutat de Girona i, de l’altra, una experiència pilot que posa en
contacte el jovent amb professionals del sector i l’acompanya en el procés
d’elaborar, produir i comunicar una programació cultural.
L’estudi es pot descarregar al web de l’Oficina de Foment de les arts. El document s’ha
desenvolupat amb contribucions de 135 joves i 28 agents culturals i compta amb un
recull extens de pràctiques inspiradores. La voluntat és oferir elements de reflexió i
proposar un marc per fonamentar tant l’experiència pilot d’Antenes com altres
projectes o pràctiques basades en la participació de joves en les programacions
culturals.

L’experiència pilot ha estat pensada perquè el jovent participant pugui decidir i
comunicar una programació amb l’acompanyament de professionals del sector
cultural, i aprendre què s'amaga darrere els escenaris i la seva organització.
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Des del mes de setembre, s’ha establert un diàleg amb diferents equipaments i
festivals de Girona i el seu entorn, que han col·laborat en les diferents fases del
projecte: Neu! Festival no internacional de música i altres arts; Girona en moviment.
Festival benèfic de dansa; Museu del Cinema; MOT. Festival de Literatura; Tempo sota
les estrelles; Festival Z; Auditori de Girona; Temporada Alta; La Tornada; Festival
Píndoles (com a convidat extern de Girona); Bòlit. Centre d'Art Contemporani de
Girona; Teatre Municipal de Girona; Associació Cultural La Volta).

El jovent ha pogut gaudir d’activitats culturals, de visites a projectes culturals i de
sessions de mentoria dels equips professionals dels equipaments i festivals que
han col·laborat en el projecte. Aquesta experiència els ha permès conèixer tot el
procés de gestió que es requereix per la realització d’un esdeveniment cultural, des del
disseny de la programació, passant per la producció i la comunicació, fins a la mediació
amb l'entorn.
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Paral·lelament, a les formacions i al diàleg amb equipaments i festivals, els i les joves
han treballat la seva pròpia programació i avui presentem la primera edició del
Festival ANTENES. Amb la mediació de Tramoia Produccions, s’han organitzat en
quatre grups de treball (producció, comunicació, mediació i contractació), i cada
participant ha pogut viure la realització d’una programació segons el seu àmbit
d’interès.
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La programació
El tret de sortida de la programació del Festival Antenes és el 7 de juliol, coincidint amb
el Festival Z. Després de l’acte de presentació, les activitats és concentren en quatre dies,
de l’11 al 14 de juliol. Aquesta primera edició incorpora propostes culturals de
diferents àmbits artístics que es podran veure a diferents espais i equipaments de
de la ciutat. El Festival Antenes és una programació fresca, participativa i desenfadada
que aposta per artistes locals.
La programació final de la primera edició del Festival Antenes, s’ha creat amb la
col·laboració dels següents festivals i equipaments:
Festival Tempo, Festival Z, MOT-Festival de Literatura, Girona en Movimentfestival benèfic de dansa, Museu del Cinema. Col·lecció Tomàs Mallol, Teatre
Municipal de Girona, L’Estació Espai Jove, Edicions Tremendes, La Tornada,
Associació Cultural La Volta.

L’Ajuntament de Girona promou i organitza aquesta iniciativa a través del PECT Indústries Culturals i
Creatives de Girona i el seu entorn territorial, projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020 i en un 25% per la Diputació de Girona.
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Programació de la primera edició del Festival Antenes
DIA

HORA

LLOC

07/07

18:30h

Plaça del Vi

Longitud d’ona

17:30h

El Modern

Taller intergeneracional de dansa i
conversa

19:30h

Museu del
Cinema

Projecció del documental “La saviesa dels
anys viscuts”

20:30h

Plaça Santa
Susanna

Espectacle de dansa “Carrers de vidre”

11/07

18:30h

Mercat d'arts visuals i artesania amb
oferta de tallers oberts

19:00h

Performance 3SpiraL963hZ de Mia Báez i
Aryadne

19:30h

Presentació del llibre “Pascal Comelade,
l'argot del soroll” de Donat Putx

12/07

Passeig
arqueològic

20:00h

Performance 3SpiraL963hZde Mia Báez i
Aryadne

21:00h

Concert de Ju “Entre la terra i el cel”

22:30h

Performance 3SpiraL963hZ de Mia Báez i
Aryadne
“Insecta Dance Music” de Jansky.

19:00h
13/07

20:30h

Les palmeres
de
Recital de Carles Rossell amb
L’Estació Espai acompanyament musical de Jansky
Jove
Micro obert

21:00h
19:00h
14/07

ACTIVITAT

20:30h
21:30h

COL·LABORACIÓ
Festival Z
Girona en
Moviment
Museu del Cinema.
Col·lecció Tomàs
Mallol

Festival Tempo
Mostrar’t - L’Estació
Espai Jove

L’Estació Espai Jove
Festival MOT
(+MOT)
Edicions
Tremendes

Plaça del Pallol “Potser no hi ha final” de Circ Pistolet

Jardins de la
Muralla

“Cooba & La Queency Show”
DJ Mia Flaw

Escènit - Teatre
Municipal de Girona
La Tornada
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Longitud d’Ona
Dia: Dijous 7 de juliol
Hora: 18:30h
Lloc: Plaça del Vi
Acció participativa
Presentació del Festival Antenes i tret de sortida de 4 + 4 dies de programació cultural
jove a la ciutat de Girona. Es tracta d’una programació produïda, organitzada i creada per
joves dins el Festival Z i Antenes plena d’experiències inèdites. Amb la fermesa de deixar
petjada i amb la voluntat d’establir Antenes en el temps, l’objectiu és enderrocar els murs
de la comunicació en la cultura i fer una crida a la ciutadania local que vinguin a aquesta
acció participativa.
Durada: 90 min
Col·labora: Festival Z

Circuit radial
Dia: Dilluns 11 de juliol
Hora: 17:30h
Lloc: Diverses ubicacions
La programació d’Antenes arrenca des del cos. "Tornar-te a veure" és un projecte de
dansa comunitària que utilitza l'efecte transformador del moviment per enfortir els
vincles de la nostra comunitat. La proposta és un homenatge al col·lectiu de persones
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grans, descobrint i compartint les seves vivències i la saviesa dels anys viscuts. Així doncs,
la companyia La mujer del carnicero proposa participar d’un taller de conversa i
moviment, plantejat des del potencial del treball intergeneracional, per enfortir les
relacions socials, l’escolta i el respecte. Tot seguit, ofereix la visualització del documental
“La saviesa dels anys viscuts”, que narra l’experiència de l'execució del projecte en uns
temps postpandèmics molt durs per a la gent gran. La jornada finalitza amb l'espectacle
de dansa contemporània “Carrers de vidre”, resultat de la recerca i el procés creatiu
d’aquest projecte.
Sota la direcció de Neus Canalias i amb la creació i interpretació de Raquel Viñuelas, Gaia
Magrané i ella mateixa, aquest projecte va rebre la beca SOS Cultura 2020 de la Fundació
Carulla i Beca per la recerca i la innovació en els àmbits de les arts escèniques 2021 de la
Generalitat de Catalunya.
17:30h - Taller de dansa i conversa a càrrec de Cia. La mujer del carnicero
El Modern
Durada: 90 min
19:30h - Projecció del documental “La saviesa dels anys viscuts” de Cia. La mujer
del carnicero
Museu del Cinema
Durada: 30 min
20:30h - “Carrers de Vidre” de Cia. La mujer del carnicero
Plaça de Santa Susanna
Durada: 37 min
Col·laboren: Girona en Moviment / Museu del Cinema. Col·lecció Tomàs Mallol

Polarització Magnètica
Dia: Dimarts 12 de juliol
Hora: 18:30h
Lloc: Passeig Arqueològic
Aquesta jornada es presenta com un espai artístic amb multitud de llenguatges
expressius. En aquest sentit, dins les instal·lacions del Festival Tempo, s’ha organitzat un
mercat d’arts visuals i artesania. En aquest espai idíl·lic, es podran trobar artistes del cicle
Mostrar’t organitzat des de L’Estació Espai Jove de Girona. El mercat d’art compta amb la
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presència de Pessics Creatius, La Montenegra, Marc Agustí, Aura Cósmica, Mugrons art i
Aurora Peres, que oferiran també tallers oberts a tots els públics.
Al llarg de la durada del mercat, es podrà gaudir del concert de Ju i de la presentació del
llibre “Pascal Comelade, l’argot del soroll” de Donat Putx dins el cicle Tempo Llibres, així
com de la performance site-specific 3SpiraL963hZ de Mia Báez i Aryadne que
complementarà la jornada i farà de fil conductor entre les diverses propostes artístiques
i culturals.
18.30h - Inici mercat d’arts visuals i artesania + tallers oberts
19.00h - Performance Mia Báez + Aryadneç
Durada: 10-15 min
19.30h - Presentació del llibre “Pascal Comelade, l'argot del soroll” de Donat Putx
Durada: 30 min
20.00h - Performance Mia Báez + Aryadne
Durada: 10-15 min
21.00h - Concert de Ju “Entre la terra i el cel”
Durada: 90 min
22.30h - Perfomance Mia Báez + Aryadne
Durada: 10-15 min
23:00h - Fi de la jornada i del mercat

Col·laboren: Festival Tempo / Mostrar’t - L’Estació Espai Jove / Associació Cultural La
Volta

Alimentació Central
Dia: Dimecres 13 de juliol
Hora: 19:00h
Lloc: Parc Central - Les palmeres de L’Estació Espai Jove
Poesia i música electrònica. Aquest és el còctel de la jornada més literària, que arrenca
amb l’espectacle “Insecta Dance Music”. La proposta del duo balear Jansky neix a partir
de l’enregistrament sonor d’insectes en espais naturals de Mallorca i es nodreix amb
versos i una flauta travessera per convertir-se en una obra reflectora tant del
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comportament d’aquests animals com la força d’un dels noms més potents de
l’electrovers. Laia Malo (poeta, traductora i música) i Jaume Reus (ambientòleg,
productor i músic), amb vestuari d’Aloma Lafontana, ens interpreten aquesta peça única
i trencadora, guanyadora de premis internacionals com el Suns Europe (festival artístic
de llengües minoritàries, 2018) i els Sound of the Year Awards (2021).
Seguidament, es comptarà amb els versos penetrants de Carles Rossell, guanyador i
finalista de Poetry Slam Barcelona en diverses ocasions i una de les veus més rellevants
d’aquest art. Per primer cop amb l’acompanyament musical de Jansky, l’actuació marca
el punt mig de la jornada. La culminació poètica consisteix en un micro obert amb la
participació principal d’Edicions Tremendes, editorial nascuda a Girona amb seu a Corçà,
que ens ofereix la seva filosofia més “tremenda” de la mà de poetes de la nostra zona.
19:00h - Insecta Dance Music de Jansky
Durada: 60 min
20:30h - Recital de Carles Rossell amb acompanyament musical de Jansky
Durada: 30 min
21:00h - Micro obert
Durada: 60 min
Col·laboren: Festival MOT (+MOT) / L’Estació Espai Jove / Edicions Tremendes

Alta Tensió
Dia: Dijous 14 de juliol
Hora: 20:30h
Lloc: Jardins de la Muralla
Després de l’espectacle de Circ Pistolet “Potser no hi ha final” organitzat des de l’Escènit,
i per arrencar la darrera jornada d’Antenes, es planteja una experiència musical totalment
trencadora als Jardins de la Muralla. Seguint la línia filosòfica del festival de suport al
talent emergent, s’ofereix “Cooba & La Queency Show”, un concert conjunt entre les dues
artistes urbanes influenciades pel trap i el reggaeton. La primera, amb lletres
nostàlgiques i cançons melòdiques, transporta el públic a una estètica estil anys 2000
mesclada amb l’evidència d’haver crescut en món digital i les implicacions d’aquesta
barreja. La segona exposa el seu so personal amb lletres festives i reivindicatives a parts
iguals. Totes dues tenen treballs publicats en solitari, Pirineus Mixtape (Pecado Records,
2021) i Pussy Roig (autoeditat, 2021).
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El punt i final a la jornada i al festival ve de la mà de l’actuació de DJ Mia Flaw. Sota aquest
pseudònim, Pau Gutiérrez punxa gèneres des del reggaeton al funk, tot passant pel
hyperpop i el techno industrial, per no deixar ningú del públic indiferent. La millor manera
de tancar i acomiadar quatre jornades seguides de programació: ballant i perrejant fins
tocar a terra.
19:00h - “Potser no hi ha final” de Circ Pistolet a la Plaça del Pallol
Durada: 50 min
20.30h - “Cooba & La Queency Show” als Jardins de la Muralla
Durada: 60 min
21:30h - DJ Mia Flaw als Jardins de la Muralla
Durada: 150 min
Col·laboren: Escènit - Teatre Municipal de Girona / La Tornada
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