
reactivem-nos



reactivem-nos

Un projecte realitzat amb la participació de: 

Actuació desenvolupada en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial Indústries Culturals i Creatives 
de Girona i el seu entorn territorial, un projecte liderat per l’Ajuntament de Girona, 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.



índex d’obres

crèdits Gerard Sokon Arts 12
Juan Domínguez 13
Juan López 14
Rose Kowalski 15
Marina Vallo 16
Olga del Águila  17
Antognoni Brunhoso 18
Ernest FR - Grum 19
Adrià Piñol 20
Ignasi Riembau Rosich 21
Sandra Figueras 22
Norteone 23
Adela Vilar «Poppysmic» 24
Jordi Jiménez 25
Judith Iglesias Ferrer 26
Meritxell Jiménez Morales 27
Paulo 28
Laura Gil 29
Marina Solà 30
Montse Català 31
Mercè Llimona 32
MaiNav 33
Ilich Roimeser 34
Omar Ajlani Vázquez 35
Esteve Holgado & Nerea Ortega  36

Alex MartVin 37
Miquel Noguera 38
Andreu Elías 39
Cristina Lliurat 40
B13A 41
Green del15 42
Xavier Gil Rosdevall 43
Marta Salvador Sánchez 44
Aleix Font 45
Sh.graffiti.art 46
Pau Morales 47
Mariesther García Cordido  48
Secta 49
Oriol Tuca Vancells 50
Mariona Terrats 51
Paufernandez aka Nadie 52
Neve 53
Laia Bedós Bonaterra 54
Blazy 55
Clara Gassiot 56
Laia Giménez 57
Marina Gibert 58
Núria Gich 59
Ignasi Foj 60
Marc Agustí Vila 61

Edita
Ajuntament de Girona
 
Text comissarial
Associació d’art Blaublau
Associació Fent i Desfent
 
Fotografies
Grup de fotografia Banc del Temps 
Pont del Dimoni
 
Il·lustració portada
Xavi Ramiro
 
Disseny gràfic
Gemma Reixach
 
Impressió
Ajuntament de Girona
 
©textos
Els autors
 
Dipòsit legal
Gi 344-2022



6 7

“Reactivem-nos”, projecte de 
reactivació econòmica i comercial 
del barri de Santa Eugènia a través 
de l’art en el marc del PECT ICC
En els últims anys, al barri de Santa Eugènia de 
Girona s’han realitzat nombroses actuacions 
comunitàries per impulsar iniciatives creatives a 
l’espai públic on confluïssin tots els agents vinculats 
al barri. Amb aquestes iniciatives i el suport dels 
diversos equipaments i serveis culturals que s’hi 
ubiquen, s’ha assolit un significatiu grau de cohesió 
veïnal i de sensibilitat artística que ha fet del barri de 
Santa Eugènia un territori creatiu de referència per 
tota la ciutat.
“Reactivem-nos” ha volgut dinamitzar la zona 
comercial del carrer de Santa Eugènia a través d’in-
tervencions artístiques plàstiques murals en espais 
d’establiments comercials visibles que contribuei-
xen a fixar un missatge positiu i de reactivació de la 
comunitat.
Aquest projecte tenia quatre grans motivacions. En 
primer lloc, contribuir a la reactivació del comerç 
local i de proximitat i la vida social. En segon lloc, 
contribuir al reconeixement i consolidació professi-
onal d’artistes urbans vinculats al territori. En tercer 
lloc, enfortir el teixit comunitari. I, finalment, en quart 
lloc, atraure visitants de tota la ciutat, més enllà dels 
veïns del barri de Santa Eugènia, a través de l’em-
belliment de l’entorn urbà. Tot plegat s’ha treballat 
des d’una perspectiva comunitària i a través d’una 
metodologia de treball participativa, transversal i 
innovadora basada en la coordinació de diversos 
serveis municipals i la participació ciutadana.
Aquests propòsits s’han pogut realitzar gràcies 
a l’entusiasme, voluntat i compromís de totes les 
persones que s’hi han implicat. Començant pels dos 

grups de dinamització comunitària que han mediat 
entre comerciants, veïnat i artistes; l’Associació de 
comerciants del carrer de Santa Eugènia i l’Associa-
ció de veïns del carrer de Santa Eugènia, les perso-
nes artistes els/les comerciants i, per descomptat, 
les comissàries del projecte que han sigut capaces 
de lligar-ho tot, des del principi, fins al final.
Tot allò que envolta l’experiència comercial ha 
constituït l’àmbit d’acció central del projecte. Les 
intervencions artístiques s’han pintat en les persia-
nes i els espais de reclam dels comerços, atès que 
aquests tenen un paper molt important en la tasca 
de persuasió i d’animació del punt de venda. Així 
mateix, el treball de revisió lingüística de la senyalís-
tica i retolació comercial també ha contribuït a millo-
rar la imatge del carrer i incrementar la reputació i el 
valor dels mateixos comerços.
Aquesta iniciativa també vol servir de plataforma 
de promoció professional de l’activitat dels artistes 
urbans en el marc de les actuacions definides en el  
Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial 
de les Indústries Culturals i Creatives de Girona i 
el seu entorn territorial (PECT ICC)1. La creació artís-
tica ha sigut l’element que ha articulat el projecte i 
ha transformat la identitat de la zona embellint els 
carrers; netejant les pintades tant dels comerços 
oberts com dels locals tancats, i millorant la imatge 
(i el concepte) actual de la zona.

Glòria Plana Yanes
Regidora de l’àrea de Promoció Econòmica

1  El PECT ICC és un projecte liderat per l’Ajuntament de Girona, cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FE-
DER) 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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Des de les associacions artístiques del barri de 
Santa Eugènia Fent i Desfent i Blaublau, ens hem 
encarregat de comissariar aquest magnífic i 
complex projecte.
Reactivem-nos és art, és barri, és comerç, és 
promoció econòmica, és normalització lingüística 
i integració, un projecte complet i de gran 
envergadura. La part artística ha consistit en 
l’organització i la realització d’obres, concretament 
pintures a les persianes i vidres dels comerços del 
carrer de Santa Eugènia (Girona).
La nostra intenció ha estat en tot moment formar 
part d’un projecte que engloba el que hem esmentat 
abans, i sobretot, enaltir la feina dels i les artistes 
locals, que alhora aporten un valor comunitari al barri 
en embellir els locals de negocis en actiu i tancats.
Una manera també de visibilitzar-nos, d’ajuntar-nos 
i trobar-nos en un ofici sovint no prou valorat i en el 
qual podem sentir-nos dispersos els uns dels altres.
El procés ha estat complex. Primer de tot vàrem fer 
una crida participativa i cocreativa per trobar els 
artistes de la província de Girona i convidar-los a 
intervenir en cada un dels 56 espais. 
El nostre criteri de selecció es va basar a buscar 
professionals de les arts plàstiques (pintors, grafiters, 
il·lustradors i dissenyadors) de terres gironines, 
capaços de treballar en el sector del muralisme.
En el cas dels negocis en actiu, els comerciants 
varen proposar una possible temàtica relacionada 
amb el seu negoci, en el cas dels negocis no actius 
o locals de particulars, la temàtica proposada va ser 
el patrimoni cultural o d’identitat del barri de Santa 
Eugènia (llegendes, històric, natural...).
El projecte es va iniciar el 4 de novembre i fins al 13 
de desembre del 2021  cada un dels artistes va anar 
duent a terme les intervencions a l’espai que se’ls 
va adjudicar, pintant persianes i vidres dels locals 
comercials del carrer de Santa Eugènia, des de 
l’encreuament amb l’avinguda Josep Tarradellas i 
Joan fins a la frontissa.

Cada artista va crear un disseny de forma 
consensuada amb el comerciant o propietari, això sí, 
mantenint el seu propi estil. 
Les pintures del projecte s’han rematat amb un marc 
negre al voltant i amb la imatge gràfica identificadora 
del Reactivem-nos per unificar la imatge del projecte.
Com a comissàries vam plantejar en tot moment un 
projecte artístic que es veiés, per una banda, com un 
catàleg d’estils, de manera que cada artista seguís 
la seva línia estètica i finalment es pogués veure una 
gran varietat de tècniques i estils, i per altra banda, 
obtenir la satisfacció del propietari o comerciant de 
tenir representat el seu negoci.
Passejant pel carrer, anem trobant un munt d’obres 
plenes de diversitat, de diferents estils i estètiques, 
que aporten alegria al caminant. D’altra banda, altres 
propietaris i comerciants poden optar per escollir 
l’artista que més els interessi i contractar-lo per a 
futurs encàrrecs sense mediadors, tot promovent 
aquest ofici.
L’experiència d’anar pel carrer de Santa Eugènia 
durant el període de realització i veure tot d’artistes 
pintant en diferents punts del carrer i els veïns, veïnes 
i comerciants, satisfets, col·laborant i atenent els 
artistes ha estat realment gratificant.
Creiem que aquesta pot ser una gran oportunitat 
per donar impuls als artistes locals per a la seva 
especialització en el sector de l’embelliment de 
negocis, i alhora per afavorir la diversitat de manera 
que cada negoci pugui trobar l’estil que més li 
convingui per al seu local i donar personalitat al 
negoci.
Esperem que aquesta iniciativa sigui la precursora, la 
primera de moltes altres que vindran  per posar art 
i color als negocis i façanes de la ciutat i afavorir el 
màxim de sectors possible. 

Associació d’Art Blaublau & Associació Fent i 
desfent

text comissarial
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Gerard
Sokon Arts
instagram: @Sokon.arts
flickr: @sokon_1982

carrer de Santa Eugènia, 71

Comunicació visual 
Fundes Padrosa

71

S’inicia l’any 1993 pintant grafits, coetani del hip-hop 
amb els Geronación i Ariana Puello amb els quals 
col·labora en diferents creacions.

L’any 2000 decora les primeres botigues Bershkas 
d’Espanya. Entre el 2001 i el 2004 publica revistes 
impreses, crea i distribueix una marca pròpia de 
camisetes, esdevé patrocinat de Montana Colors, 
participa pintant murals en exhibicions i exposicions 
del moment. El 2005 i 2007 organitza Xpressart, 
primera exposició d’art urbà a Girona amb artistes 
internacionals.

En l’actualitat treballa en la comunicació visual, el 3D i 
el brànding per a empreses, recentment dedica més 
temps a la creació i recerca artística.

El seu estil és multidisciplinari, es considera artesà 
de la imatge no artista, és a dir, concep l’art segons la 
necessitat de l’encàrrec. En l’art grafit lliure segueix un 
estil tipogràfic Wild Style, però també se sent atret per 
la figuració més realista. 

Juan 
Domínguez
instagram: @C.n.i.d.a.r.i.

carrer de Santa Eugènia, 73

 «Alta cilindrada»

73

Nascut en un poble entre Girona i Olot, en Joan  des de 
petit sempre s’ha dedicat al dibuix i aquesta pràctica 
l’ha acompanyat al llarg de la seva vida. Als 12 anys 
començava a provar l’esprai fent gargots a les parets del 
poble (com tot artista urbà al principi) on evidentment 
no va ser apreciat. Als 16 o 17 anys comença a pintar 
a Girona ciutat i s’hi fa un espai, on va poder conèixer 
Zostor, Exof... i va aprendre d’ells.

Sempre entre les lletres de grafit i el dibuix.
Els seus contactes al món artístic el van ajudar a créixer 
i trobar diversos llocs on influenciar-se fora de l’àmbit 
de carrer. Actualment experimenta amb pintura i 
escultura. 
 
El seu estil és, com ell mateix descriu, “realisme amb 
difuminats en puntillisme i esquitxades, tot en aerosol”.

reactivem-nos reactivem-nos
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Rose
Kowalski
instagram: @gironaart

carrer de Santa Eugènia, 75 B. El Taller

 «El dia porta espardenyes»

75B

Rose Kowalski és una artista i filmmaker resident a 
Catalunya des de fa més de 20 anys. Formada en belles 
arts a Central Saint Martins, Londres, combina obra 
audiovisual amb pintura i dibuix.

Entre els seus projectes actuals hi ha Girona Art 
Holidays, que ofereix estades i tallers artístics a la 
província de Girona.

reactivem-nos

Juan 
López
instagram: @joandelestero
facebook: @artes.delestero

carrer de Santa Eugènia, 73 pak

«Catedral de Girona»

73PAK

Pintor i escultor que en els darrers anys s’està 
especialitzant en treballs de ferro treballat amb 
soldadura directa per transmetre la idea de la 
perdurabilitat al llarg del temps.

Els seus treballs parteixen d’un desenvolupament 
conceptual previ que deriva en obres figuratives.  

reactivem-nos
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Marina 
Vallo
www.marinavallo.com
instagram: @marina.vallo

carrer de Santa Eugènia, 77. Pink Diamonds

«New wall, new nails»

77A

Nascuda a Sant Celoni, actualment viu a Girona, al barri 
de Santa Eugènia. 
  
Després d’uns anys dedicats al disseny gràfic i web, 
gràcies a un viatge a Austràlia i posteriorment al sud-est 
asiàtic, va descobrir les possibilitats que li permetia 
l’art mural, la seva gran passió, des d’aleshores no ha 
parat de treballar-hi. Ha pintat murals per a empreses i 
particulars a Malàisia, Indonèsia, Barcelona, Mèxic, Sant 
Celoni i ara a Girona. 

La Marina és una artista multidisciplinària, capaç de 
treballar en tot tipus de formats, textures i elements 
gràcies als coneixements adquirits en la seva trajectòria 
artística i professional. Aquesta versatilitat li permet 
donar vida i color a tot allò que toca, ja sigui una paret, 
una porta o una taula. Amb un estil genuí, fresc i vistós, 
en què les formes orgàniques i els colors vius són 
combinats de forma harmoniosa, l’artista aconsegueix 
el seu objectiu: no deixar indiferent a ningú.

reactivem-nos

Olga del 
Águila 
instagram: @artdelaguila15

carrer de Santa Eugènia, 79

«Descansa»

79

L’artista Olga del Águila és nascuda a Girona, 
actualment resideix a Banyoles. 

Va estudiar Arts Aplicades al Mur a l’Escola d’Art d’Olot 
i Història de l’Art a la Universitat de Girona. Des de ben 
petita es va sentir atreta per l’art i va mostrar bones 
aptituds per dibuixar i pintar. 

Ha treballat en diversos àmbits, formats i tècniques 
artístiques, des del dibuix amb grafit fins a aquarel·la, 
oli i acrílics, i amb tota mena de suports, paper, llenç, 
fusta, vidre, murs... Així mateix, amb diferents gèneres, 
com paisatges, fauna i flora, bodegons i amb el que més 
còmoda se sent, el retrat. La resolució de la seva obra 
destaca pel seu estil realista i una àmplia gamma tonal. 

reactivem-nos

http://www.marinavallo.com/


18 19

Antognoni 
Brunhoso
www.antognonibrunhoso.nl
#brunhosoantognoni
facebook: @antognonibrunhoso

carrer de Santa Eugènia, 77. Unitex

«Free-Lines»

83

Antognoni Brunhoso és un artista nascut a Angola el 
1962. Ara treballa i viu entre Catalunya i Portugal.
El seu treball és diferent i immediatament reconeixible, 
i es pot descriure i classificar com a figuratiu abstracte 
contemporani.

El seu estil és d’influència africana, sovint amb 
línies grosses blanques al voltant de simples figures 
iconogràfiques, formes de cossos i cares o peixos.
Els darrers vint anys Antognoni ha viatjat per diferents 
països i ha exposat, entre altres, a Holanda, Alemanya 
i els Estats Units, sovint en col·laboració amb altres 
artistes i músics, com aquest estiu a Catalunya amb 
#tropicat.

Té el seu estudi a Sant Esteve d’en Bas on ha creat un 
llogaret africà.

reactivem-nos

Ernest FR - 
Grum
instagram: @gram.graffs

carrer de Santa Eugènia, 85

«Santa Eugènia, barri 
de llegendes»

85

Nascut a Barcelona i resident a Girona, el seu interès 
per la il·lustració mural es desperta durant la infància, 
en descobrir les grans pintures murals que vestien les 
parets dels blocs ocupats.
 
Després d’estudiar un grau superior d’Il·lustració i 
centrar-se en la creació de personatges inspirats 
en les sèries d’animació i en el desenvolupament de 
tipografies creatives inspirades en el graffiti art, va 
decidir ampliar els seus coneixements estudiant un 
grau universitari en Audiovisuals i Multimèdia, d’on va 
sortir amb una marcada influència estètica per l’entorn 
digital, emprant principalment taques planes i línies 
homogènies en la realització de les seves obres.
 
D’aquesta manera, ens apropa a una estètica marcada 
pel grafit, l’art pop i les sèries d’animació i el món digital. 
Emprant combinacions cromàtiques llampants, pretén 
causar un fort impacte visual en l’espectador per així 
captar-ne l’atenció i submergir-lo a dins de les obres, a 
partir de les quals narra diferents tipologies d’històries, 
centrades bàsicament en la vida a les grans ciutats i els 
seus carrers.

reactivem-nos
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Adrià 
Piñol
instagram: @adriapinolart

carrer de Santa Eugènia, 93

«Les Hortes de Santa Eugènia»

93

Adrià Piñol, artista multidisciplinari, nascut i criat a 
l’Empordà, ha fet servir la seva creativitat des de petit 
per donar sentit al món que l’envolta. Cada creació 
que fa és una peça més que cal afegir al seu particular 
trencaclosques de l’existència.

Creant el seu propi món artístic basat en l’observació 
dels elements naturals i la impermanència intrínseca de 
les coses que ens envolten, l’Adrià arriba al Reactivem-
nos 2021 amb una proposta que ens acosta a les 
Hortes de Santa Eugènia. Una immersió en el món 
natural des d’una perspectiva simple, amena i juganera.

A més d’una obra artística pròpia, inspirada en filosofies 
orientals, i amb la meditació com a clau per a una millor 
forma de vida i un estat d’ànim equilibrat, també compta 
amb col·laboracions internacionals de diferents artistes 
i interioristes per decorar llars, llocs de treball i hotels. 
Alhora és també un dels impulsors de VEUALART, una 
plataforma local per donar a conèixer els artistes de la 
Costa Brava i de l’Empordà.

reactivem-nos

Ignasi 
Riembau
Rosich
@ignasiriembau

carrer de Santa Eugènia, 97

Sense títol

97

Com ell mateix explica: “Dibuixo i pinto per donar 
moviment i color a la vida. Ara barrejo dibuix i 
escriptura, encara que només sigui per explicar el que 
he dibuixat o per dibuixar el que he escrit. Aquarel·la, 
tinta, retoladors de colors i platejats, daurats i coure, 
sobre paper, pedres, castanyes, fusta… I ara i aquí sobre 
vidre. Algú diu que faig auques”.

reactivem-nos
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Sandra 
Figueras
www.sandrafigueras.com
instragram: @san.artts 

carrer de Santa Eugènia, 99. Professional Fitness Girona

Sense títol

99

La Sandra és una il·lustradora nascuda a Girona que, 
moguda per la seva fascinació pel món de l’animació, 
es va centrar en el disseny de personatges i el 
desenvolupament visual per a animacions juvenils i 
narrativa visual.

La seva tècnica preferida per il·lustrar és la digital, però 
tot i haver-se convertit en artista digital no ha deixat mai 
de costat les eines més tradicionals com ara l’aquarel·la 
o la pintura en general. 

Avui en dia és una artista freelance que col·labora 
com a il·lustradora i/o dissenyadora de personatges en 
projectes d’arreu del món de forma telemàtica.

reactivem-nos

Norteone

www.norteone.com
instragram: @norteone 

carrer de Santa Eugènia, 103. Fruiteria Camp Verd

«Vitamines»

103

Artista multidisciplinari nascut el 1982. La seva obra 
mostra elements de la vida quotidiana i l’entorn visual 
que l’envolta amb un punt de vista divertit. Es va iniciar 
en el món del grafit a mitjans dels anys noranta. A poc 
a poc, es va transformar en una forma de vida que li va 
permetre desenvolupar el seu estil. Ha decorat espais 
privats i participat en exposicions i diferents festivals 
d’art urbà. Posteriorment comença a formar-se en 
disseny gràfic a l’Escola d’Art d’Olot, per acabar creant 
el seu estudi on plasmar el seu estil a nous formats 
gràfics. Ha treballat majoritàriament en el món de la 
música, la seva obra pot ser vista moltes vegades al 
carrer i trobar-hi una conjunció directa amb el grafit.

Atret des de sempre pel món del tatuatge, fa el salt 
per dedicar-se a temps complet al seu aprenentatge. 
Ha treballat en diversos estudis i convencions 
d’àmbit nacional i internacional, on aplica els seus 
coneixements de les altres disciplines per sintetitzar els 
seus dissenys i crear un estil propi que el fa consolidar-
se com a artista en el sector.

Actualment resideix a Girona i treballa al seu estudi 
privat, la qual cosa li permet seguir tatuant i fer 
evolucionar la seva obra a nous formats, col·laborar 
amb marques i crear projectes personals.

reactivem-nos
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Adela Vilar
«Poppysmic»
www.adelart.es  

Carrer de les Agudes, 8. Clínica Dental BiA

Sense títol

105

Per a Adela Vilar l’art és una manera de viure i sentir. 
A través de l’art intenta establir un diàleg entre les 
persones i el món que l’envolta. Observant i reflexionant 
inicia la creació artística i segons les necessitats 
d’expressió de l’obra, utilitza diferents tècniques. Un 
camí que transita entre la pintura, el grafit, la fotografia, 
la serigrafia, l’escultura i les instal·lacions.

Amb aquestes premisses s’ha preparat un projecte 
específic vinculat a l’activitat d’una clínica dental, un 
espai que vol transmetre seriositat. Aquest grafit 
personalitzat pretén establir un diàleg entre els 
colors dels esprais i les transparències amb el públic 
passavolant. 

reactivem-nos

Jordi Jiménez

laperralaika.wordpress.com 
instragram i twitter: @thelaikadog 

carrer de Santa Eugènia, 106. TEN21

«Maleïts carrils bici» (vidre 1) 

106

La Perra Laika, humor per riure

La Perra Laika és l’alter ego amb el qual firma les seves 
vinyetes l’artista Jordi Jiménez que, des de fa més 
de deu anys, publica al seu blog  www.laperralaika.
wordpress.com, actualment amb més difusió a 
les xarxes, sobretot a Instagram i Twitter com a @
thelaikadog . Ha impartit i imparteix tallers d’humor 
gràfic per a escoles, centres cívics i també en projectes 
socials. Les seves vinyetes s’han exposat en diferents 
espais de Girona i arreu.

Publica a @el.estafador (de l’editor @javirroyo), en 
fanzins independents com el gironí Xàfec Fanzín (@
xafecfanzin), Tekillart (@tekillart) o la Revista Catalunya 
(CGT, @revcatalunya) . 

reactivem-nos

«La Perra Laika»
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Judith 
Iglesias 
Ferrer
@flordeperico

carrer de Santa Eugènia, 107A

«Plantes silvestres 
de Santa Eugènia»

107A

Nascuda a Girona l’any 1991, és artista i educadora 
i forma part de l’Associació d’Art BlauBlau i de 
l’Associació de Naturalistes de Girona.
 
Es va graduar en Belles Arts a la Universitat de 
Barcelona (2013) en l’especialitat de pintura i 
s’especialitzà en la pràctica docent amb el Màster de 
Formació del Professorat (2021).
 
Apassionada de la natura, l’artista busca en els seus 
projectes un acostament al món natural, especialment 
a través de la pintura, però treballant també en altres 
disciplines com l’escultura o la serigrafia.
 
En les obres trobem des d’una vessant més científica, 
en la qual preval l’observació i la representació del 
món animal i vegetal, fins a un acostament més íntim i 
subjectiu a l’entorn, que indaga en la relació i els vincles 
entre les persones i el medi natural.

reactivem-nos

Meritxell 
Jiménez 
Morales
instragram i twitter: @meritxelljim

carrer de Santa Eugènia, 107B. Botiga Chakras

«El batec de l’ànima»

107B

Al marge del currículum acadèmic, la Meritxell s’ha 
dedicat a l’aprenentatge i investigació de les diferents 
tècniques pictòriques i artístiques, que van des del 
dibuix acadèmic, aquarel·la, guaix, pastel, carbó, oli, 
acrílic fins a la investigació amb diferents materials i 
textures, així com els diferents processos artístics de 
fabricació de materials i suports.

La Meritxell ha publicat dos àlbums il·lustrats, Divarius, 
¿dónde està el sol? (2017), Chipie la guardiana del 
Mar Azuláctico (2020), i un llibre col·lectiu; Año 2045: 
Abuelita, ¿qué pasó en marzo de 2020 en España?, tots 
tres estan editats per l’editorial BABIDI-BÚ.

Així mateix, ha fet diferents exposicions col·lectives i 
individuals, a Catalunya i fora, entre les quals destaquen 
les del Saló Internacional d’Art Contemporani a París i  
Mònaco-Art3f.

reactivem-nos

Realitzada amb la col·laboració de Francesc Arenas 
Martín, Sílvia Pachón Varela, Gala Arenas Pachón i 
Josep Ferrés Brull.
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Paulo

carrer de Santa Eugènia, 107C. Espai Latino

«Menjar dinàmic»

107C

Paulograffiti neix de la passió pels grafits urbans durant 
l’adolescència, i amb els anys, dirigit cap a un art més 
respectuós i professional. Després d’haver parat uns 
anys de pintar, centra la seva vida a viatjar amb la 
seva dona per diversos països i continents durant un 
any i mig, i en algun dels països (Indonèsia i Malàisia) 
surt l’oportunitat de pintar un restaurant i una casa 
particular, però sempre enfocant-ho des del punt de 
vista d’un hobby. No és fins a principis del 2020 que 
el hobby es converteix en alguna cosa més que un 
passatemps, ja que davant la situació de pandèmia, 
el matrimoni ha d’ajornar els viatges, però se li obre 
una nova porta en tenir l’oportunitat de pintar de nou 
a Girona, i és a partir d’aquí que la parella comença 
a pintar en diversos locals i espais particulars de la 
seva ciutat, barreja l’experiència dels grafits urbans 
d’ell amb la creativitat per als dissenys i la delicadesa 
per als detalls de la seva dona. Pensen que sempre és 
una satisfacció i orgull pintar a casa i veure la ciutat 
decorada amb les seves obres, però un dels propòsits 
de la parella és també poder seguir pintant allà on 
viatgin per poder deixar una petita petjada als països 
que coneixen.

reactivem-nos

Laura Gil

instragram: @laudeblau i @muntaiastudio

carrer de Santa Eugènia, 108A 

«Dreamer»

108A

Laura Gil Vidal, amb el pseudònim artístic Laudeblau, és 
una il·lustradora que ha establert la seva seu de creació 
a Girona.

Juntament amb quatre artistes més, dedicats a les arts 
plàstiques i visuals, ha fet créixer al centre de la ciutat 
un espai dedicat a l’art i el disseny anomenat Muntaia 
Studio, un taller d’art, galeria, escola d’arts visuals i punt 
de reunió de diferents artistes gironins.

És una il·lustradora que porta amb si fortes influències 
dels llocs on ha viscut i estudiat com poden ser l’Escola 
d’Art d’Olot o la Universitat de Belles Arts de Barcelona.
Laudeblau focalitza el seu treball i la seva obra en 
la il·lustració tant digital com analògica, encara que 
compta amb un ampli ventall de registres artístics i 
diferents tècniques, sobretot l’escultura, la serigrafia i 
l’escenografia.

La seva obra busca l’harmonia de les formes 
orgàniques i naturals per contrarestar el “món quadrat 
i desnaturalitzat”, intenta crear la peces de manera que 
“el món sigui més amable”. La simplicitat és una altra 
característica del seu recorregut artístic en què ella té 
molt clar que “menys és més”.

reactivem-nos

@paulograffiti

«Laudeblau»
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Marina 
Solà

carrer de Santa Eugènia, 108B. Minimercat Santa Eugènia

«Freedom»

108B

Marina Solà, nascuda el 2002 a Bescanó (Girona), la 
seva passió per a l’art l’ha portat a Olot on actualment 
cursa el cicle de Revestiments Murals a l’Escola d’Art. 
L’abril del 2021 va fer una estada al Konvent Puntzero, 
un espai creatiu de Cal Rosal (Berga), on va participar 
junt amb altres artistes en el projecte Ruïnes. Allí va 
créixer el seu amor pel muralisme.

reactivem-nos

Montse Català

instragram: @moontserratabril_artist

carrer de Santa Eugènia, 109. Cellers Pagès 

«Selecció manual»

109

Moontserrat Abril, nom artístic de Montserrat Català, 
és detallista, exigent i perfeccionista. L’apassiona tot 
el que implica la creació d’alguna cosa i li és molt difícil 
escollir un sol mètode de treball. El resultat d’això és una 
feina d’un estil realista plasmat amb una combinació de 
diferents tècniques, que poden ser la pintura mural, a 
l’oli, aquarel·la, acrílic o el collage, segons la necessitat 
de cada projecte. Tant la podreu veure en petit format 
(paper i teles), com en gran format (murals).

reactivem-nos

instagram: @_marinasola

«Moontserrat Abril»
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Mercè 
Llimona

carrer de Santa Eugènia, 110. Escola Maria Sánchez

«Estètica als anys vint»

110A

Mercè Llimona és una artista jove olotina que està 
constantment experimentant en el món de l’art. 
Actualment estudia Història de l’Art a la Universitat de 
Girona.

Ha dissenyat algun projecte per a tatuatge, ha creat 
també diversos dissenys de targetes per a companyies 
de teatre, com la Cia. Elena Martinell, i dissenys de 
promoció per a la companyia de dansa Van Holzers.

Els últims projectes han estat plasmar els seus dissenys 
i obres sobre camisetes i dessuadores. El seu art es 
concentra en una barreja peculiar entre expressionisme 
abstracte, art modern i art decoratiu.

reactivem-nos

MaiNav

carrer de Santa Eugènia, 110. Timbechart

«Germinar»

110B

Mailen Mainav és docent i artista plàstica, curiosa per 
naturalesa i multidisciplinària, i té un especial interès en 
la il·lustració, el gravat, la ceràmica i el disseny gràfic.

L’Amèrica Llatina té molta influència en el seu treball 
artístic. El tema central dels seus darrers projectes 
actualment és la relació entre la dona i la Pachamama, 
així com la lluita a Llatinoamèrica. Els treballs de 
Mainav mostren els vincles amb la natura, a través de 
la creació d’atmosferes, personatges efímers, plantes 
sobrenaturals i, sobretot, dones salvatges i poderoses.

Col·labora des de fa anys en diverses jornades, 
seminaris, mostres artístiques i principalment en 
moviments d’emancipació de dones indígenes i de drets 
humans a Mèxic, Colòmbia, Espanya i l’Argentina.

reactivem-nos

@https.ml.art

@https.ml.art«ML»
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Ilich 
Roimeser

carrer de Santa Eugènia, 112 

«El puto dimoni, perdó, 
el pont del Dimoni»

112

Nascut a Barcelona, ha desenvolupat la major part de 
la seva carrera artística entre Girona i Cadaqués, on ha 
exposat en diverses galeries.

Procedent del món del grafit, actualment barreja 
tècniques i estils per portar-los al seu camp, mescla de 
crítica social, humor i estètica gamberra.

reactivem-nos

Omar Ajlani 
Vázquez

carrer de Santa Eugènia, 113

«¡Viva el vino!»

113

Artista multidisciplinari en constant creació, nascut a 
Santiago de Compostel·la el 1979 i llicenciat en Belles 
Arts per la Universitat de Barcelona el 2005.
 
Té un estil expressionista en pintura i, per a la creació de 
peces, segueix la línia de l’art pobre.
 
Des del 2007 viu i treballa en el seu taller a Girona.

reactivem-nos

www.ilichroimeser.com
@ilich_roimeser

www.blaublau.org
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Esteve 
Holgado & 
Nerea Ortega 

carrer de Santa Eugènia, 114 

«Per a tots plou igual»

114

Artista visual. Graduat en Belles Arts per la Universitat 
de Barcelona. Compagina la seva tasca de pintor, 
dissenyador gràfic i artista plàstic amb la docència i el 
teatre.

Actualment, president de l’Associació Gironina de 
Teatre. És membre fundador de la Cia. Je m’appelle 
Gemma Pél i fundador i director artístic del festival 
escènic de petit format El Cacau.

Guanyador de dues beques Kreas a la creació 
escènica i diversos premis i reconeixements en les arts 
plàstiques.

L’Esteve té un estil enèrgic, barreja pinzellades precises 
i disperses en els seus quadres fets de caos ordenat.
 
Nerea Ortega
Poesia
 
Neix a Esclanyà. Escriu poesia i prosa des dels vuit anys.
Educadora menstrual i estudiant d’antropologia. 
Actualment, ha tret el seu primer llibre de poesia, 
Tomates y fresas (Ed. Tu qué miras. 2021). Es pot 
comprar a la llibreria Somiatruites de Girona.

reactivem-nos

Alex 
MartVin

carrer de Santa Eugènia, 115

«Els capgrossos 
de Santa Eugènia»

115

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en il·lustració. 
A partir del 2007 treballa com a autònom de pintor 
industrial i decoratiu, compaginant-ho amb feines de 
pintura mural i il·lustració.

Ha col·laborat en diferents publicacions locals i il·lustra 
contes infantils, a part de fer autoedicions amb el seu 
propi treball i exposicions.

Actualment combina la il·lustració i la pintura mural amb 
la seva feina a l’Ajuntament de Girona com a conserge 
mantenidor en centres d’educació primària.

reactivem-nos

instagram:
pintura: @esteveholgado 
poesía: @nner__

www.alexmartvin.blogspot.com
instagram: @alexmartvin
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Miquel 
Noguera

carrer de Santa Eugènia, 115B 

Sense títol

115B

Després de passar per diferents escoles d’art des 
de molt jove, actualment experimenta amb diverses 
tècniques i suports. Tot i estar més centrat en la pintura 
a l’oli, murals o pintura al fresc, va voler emprendre 
aquest repte de pintar amb esprais.

reactivem-nos

Andreu 
Elías

carrer de Santa Eugènia, 118. Magatzems J. Sánchez

Sense títol

118

Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. 
El 2006 es trasllada a viure a Girona i munta el seu propi 
taller d’escultura a les nostres comarques. Treballa 
sobretot amb fusta i metall. 

També és escultor en gran format de neu, gel, palla 
i sorra, cosa que li ha permès recórrer mig món 
participant en concursos d’aquesta disciplina.

Tot i així no renuncia als seus orígens del dibuix i la 
pintura. La seva darrera línia d’experimentació en 
aquest àmbit és la cal·ligrafia aplicada al dibuix, ja sigui 
des d’una vessant figurativa o més abstracta, amb la 
qual treballa sobre paper, fusta i pintura mural.

Actualment combina la seva pràctica artística amb la 
de professor de dibuix a instituts i escoles d’art.

reactivem-nos

youtube: user/miquelnog
facebook: Noguera ART

www.andreuelias.jimdo.com
instagram: @andreuelias
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Cristina 
Lliurat

carrer de Santa Eugènia, 119. Perruqueria Mai’s 

Cabells Mais

119

Cristina Lliurat és una artista polifacètica resident a 
Girona. Ha experimentat amb diversos llenguatges 
artístics, com la pintura, l’audiovisual, la fotografia i 
murals de gran format. Actualment centra la seva 
expressió artística en la il·lustració. Les seves obres 
tracten temàtiques relacionades amb la natura i la dona. 
Són representades amb animals, plantes i flors, i amb 
rostres femenins. 

Fa anys que participa activament en diverses 
exposicions i projectes artístics. 

Va viatjar per Sud-amèrica i va formar part de projectes 
de caràcter artístic i social al Brasil, Colòmbia i 
l’Argentina, on també va participar en un festival de 
muralisme.

Actualment centra la seva obra en la il·lustració 
botànica, troba un espai de meditació en la creació de 
les seves pintures. 

reactivem-nos

B13A

carrer de Santa Eugènia, 120

Sense títol

120A

Entre les algues a les profunditats de la séquia Monar 
i la fusió d’un bidó podrit de pintura plàstica amb urani 
empobrit, va sorgir una mutació que va donar llum a 
B13A, un personatge que es vol mantenir en l’anonimat, 
que va pintant els murs que es troba per la ciutat, lluitant 
contra els abusos i injustícies amb un esprai i un rodet 
a cada mà. Ataca indiscriminadament amb pintura els 
murs construïts a partir de l’especulació urbanística i 
l’abandonament d’espais de la ciutat construïda a mida 
per a l’elit.

reactivem-nos

instagram: @cristinalliurat instagram: @ bubalooep
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Green del15

carrer de Santa Eugènia, 145

«Encara queden bones persones»

145

Benvolguts amics:
En aquest món tot està sota control. 
Tot? 
No! 
Un llogaret poblat per irreductibles gals resisteix ara 
i sempre a l’invasor amb una poció màgica que els fa 
invencibles. 
El cervell! 
Sota aquest context neix i creix en Green, fill d’un 
pot de pintura i una brotxa d’emblanquinar, a base de 
dissolvent s’alimenta i amb la paret experimenta.

reactivem-nos

Instagram: @greendel15

Xavier Gil 
Rosdevall

instragram: @Capsulecorp.bulma
 

carrer de Santa Eugènia, 145. Can Ninetes 

«Gresol» 

146

Nascut el 1970 a la localitat de Girona. Llicenciat 
en Belles Arts per la facultat Sant Jordi, Barcelona. 
Bomber de professió i artista de vocació. Creatiu per 
defecte, s’ha dedicat a experimentar amb totes les 
disciplines artístiques com la il·lustració, dibuix, pintura, 
fotografia, escultura, disseny de mobles, bricolatge 
extrem, llargmetratges, curtmetratges, animació, etc.
Actualment col·labora en publicacions de fanzins, 
també fa intervencions d’art de carrer.

reactivem-nos

«Xevi»
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Marta 
Salvador 
Sánchez

carrer de Santa Eugènia, 156

«La cultura la fas tu»

156

Amb formació artística des dels 14 anys. El 2012 es 
trasllada a Girona ciutat on dirigeix la seva obra creativa 
mitjançant la il·lustració i l’escultura, combinant el treball 
de disseny gràfic, il·lustració i escultura amb tallers 
artístics.

La seva feina consisteix a crear imatges; és una tasca 
totalment personal i original, però la seva obra és 
pública i es compromet no només com a artista, sinó 
també com a persona.

La seva passió per la creació fa que no es limiti en els 
suports en què treballa, en fa una peculiaritat a la seva 
obra que transfereix del volum a la bidimensionalitat: la 
pintura, l’escultura, el gravat, el dibuix, la instal·lació, la 
il·lustració..., tot li és motivador si té una càrrega poètica, 
expressiva o reivindicativa, amb una estètica acurada. 
La seva obra és polièdrica, reflex de la realitat d’un 
moment. Vol que sigui reinterpretada i incorporada a 
les experiències i històries personals dels i les altres. El 
seu art és el seu esforç més conscient amb el qual pot 
contribuir a aquesta societat.

reactivem-nos

martasalvador.net
instragram: @daramortsalva

Aleix
Font

carrer de Santa Eugènia, 157A

Sense títol

157A

Funciona en paral·lel, barrejant projectes. Les 
seves línies de treball són variades atenent a la 
seva necessitat de canvi i l’encàrrec del moment. 
Actualment el seu interès s’ha centrat a intervenir 
espais més que murs, entrellaçant allò espacial amb 
allò humà, reflexionant sobre la importància de l’entorn 
i el context. D’aquesta relació apareixen conceptes 
com ara impacte, identitat, espai comú, espai viscut, 
cos i territori polític, etc. Li agrada explorar aquests 
conceptes amb la intervenció de l’espai públic.

L’encanta vincular-se a projectes que estiguin en 
contacte amb la gent i el seu entorn per adaptar les 
peces al context en què estan inscrites.

Paral·lelament treballa al seu estudi una línia més 
controlada, més íntima, en què els mateixos conceptes 
obtenen altres formes i composicions.

reactivem-nos

«Rata Con Corbata»
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Sh.graffiti.art

carrer de Santa Eugènia, 158

Sense títol

158

Sh és un artista urbà que va començar fa uns anys 
amb el grafit.

És un artista que es dedica a l’art mural per encàrrec 
i per lliure. 

Utilitza sobretot colors vius per donar gran color 
i intensitat a les seves obres. 

reactivem-nos

Instagram: @sh.graffiti.art

Pau 
Morales

carrer de Santa Eugènia, 162. Dimun viatges

«De viatge!»

162B

Artista gironí format a l’Escola Municipal d’Art, a La 
Mercè, amb Quim Coromines, Montse Costa i Vicenç 
Huedo. Llicenciat en Belles Arts per la Facultat Sant 
Jordi de Barcelona.

Ha fet exposicions col·lectives i individuals en l’àmbit 
nacional i internacional: Barcelona, Lleó, Irlanda, el 
Canadà…

Pintura figurativa de colors vius en què la música és 
temàtica recurrent. S’introdueix en el món del grafit el 
2003 gràcies a una beca de la Fundació Fita. Ha pintat 
murals en menjadors escolars, CAPs de pediatria, 
persianes i en diversos locals comercials.

Actualment combina la feina d’artista plàstic amb la 
música com a cantant i guitarrista.

reactivem-nos

www.paumorales.com
@paumoralesalbert
youtube: PauM
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Mariesther 
García 
Cordido 

instagram: @mariesthergc 

carrer de Santa Eugènia, 163-165. Grupo Sanna

«Pequeña fantasía en blancos» 

163

Amb més de 30 anys d’experiència en 
desenvolupament de projectes d’arquitectura de 
sensibilitat, en descobrir horitzons, Mariesther procura 
portar la seva vivència al punt on es barregen visió 
arquitectònica i art. Ampliant els límits de tots dos, 
aconsegueix una fusió amb caràcter i personalitat 
extraordinària.

Crea colorESarquitectura, per tal de despertar l’alegria 
de l’ésser humà. Aprofitar al màxim l’energia al nostre 
espai quotidià, perquè en el seu fluir correcte, ens 
proporcioni benestar en tots els aspectes de la vida, el 
seu objectiu. colorESarquitectura intervé un espai urbà 
on l’art cinètic es fa present.

L’art com a eina… crear obres que dialoguin amb l’espai 
arquitectònic i l’ésser humà que les viu. Aconseguir 
fusionar, de manera conscient, art i arquitectura per 
elevar la relació entre tots i per a tots, el talent.

reactivem-nos

«colorESarquitectura»

Secta

carrer de Santa Eugènia, 167

Sense títol

167

Secta art és un escriptor de grafits que després de 
14 anys d’iniciar-se en aquest món combina la seva 
feina habitual amb encàrrecs de grafit artístic per a 
particulars o empreses. És molt versàtil en els seus 
projectes, treballa des d’imatges simples o logotips fins 
a obres de realisme de molta elaboració.

reactivem-nos

Instagram: @secta.art
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Oriol Tuca 
Vancells
www.orioltuca.com
instagram: @oriol.tuca

carrer de Santa Eugènia, 169

«Fuma»

169

Hàbil dibuixant des de sempre, mai ha interromput 
la seva vena creativa.

Insaciable admirador de Casas i Rossiñol i el 
Modernisme en la seva infància, d’una Barcelona 
natal; sent el primer bri de motivació per prosperar 
artísticament.

S’inicià aviat en el món del grafit i el còmic, que el 
catapulten creativament.

I comença a incubar el seu esperit rebel i crític. Des 
d’aleshores estudia a l’Escola Massana i a l’Escola d’Arts 
i Oficis Llotja.

Compleix amb treballs d’il·lustració editorial i publicitària 
com a freelance i pintant murals i treballs d’arts 
aplicades per a institucions, comerços i particulars. 
Alhora cultiva la seva pròpia creació en gravat i pintura i 
llibres d’artista.

L’any 2019 crea, conjuntament amb tres artistes locals 
més, el col·lectiu artístic Muntaia Studio, on actualment 
treballa i crea fent de la seva passió i somni una 
professió.

reactivem-nos

Mariona 
Terrats

carrer de Santa Eugènia, 169A. Perruqueria Rawan

Sense títol

169A

Apassionada de l’art en totes les seves facetes ha estat 
seleccionada en diverses exposicions, tant col·lectives 
com individuals, beques i festivals d’art.
 
Actualment viu a Girona.  Cofundadora de l’Associació 
d’Art Blaublau, ha retrobat la passió pel muralisme que 
ja va estudiar en un principi i en concret de l’art urbà.

Forma part de l’organització del festival anual de murals 
i d’art urbà monar’T, projecte artístic i comunitari, i del 
projecte comunitari +ar’T. Paral·lelament a l’organització 
i la creació d’obra pròpia, també imparteix tallers d’art 
urbà a les escoles com a recurs educatiu amb murals 
participatius amb joves i infants.

reactivem-nos

www.blaublau.org
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Paufernandez 
aka Nadie
@paufernandeztattoo

carrer de Santa Eugènia, 169C

«Fruites de l’hort»

169C

Nascut a Barcelona va començar a pintar amb aerosol 
el 1998 i va basar la seva obra en la crítica social i el 
muralisme al carrer. Paral·lelament va professionalitzar 
la seva obra, pintant per a grups de música, fires 
comercials i particulars. El 2005 va aterrar a terres 
gironines on va començar a fer els primers passos 
en el món del tatuatge, del qual ha fet la seva activitat 
principal, tot i que mai ha pogut desvincular-se del món 
del mural.

reactivem-nos

Neve

carrer de Santa Eugènia, 174. Casa particular

«Tot dura 4 dies»

174

Neve té una trajectòria artística que es mou entre 
la poesia del rap als 90 (‘Rapapolvo’, el seu grup 
reconegut dins l’escena musical i que va actuar durant 
6 anys en l’underground d’un moment en què la 
promoció era el directe pur i dur), la il·lustració i disseny 
audiovisual 2D i 3D a principis dels anys 2000 i el graffiti 
en els darrers anys. Tot això es combina a través de 
totes les disciplines que toca i mitjançant diferents 
projectes que es troben dins l’àmbit de la comunicació, 
de l’art i de la pedagogia, sent, actualment, part activa 
dins l’entitat Heal (entitat que treballa creativament 
l’educació en valors a través del Hip Hop i enfocat a 
públics amb perill d’exclusió social o amb situacions 
que requereixen un plus de creativitat per a fomentar 
l’expressió personal i col·lectiva).

reactivem-nos

www.lascosasporsunombre.org
instagram: neve_lascosasporsunombre
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Laia Bedós 
Bonaterra
www.bedosbonaterra.com
instagram: @bedosbonaterra_art
facebook: @laia.bedosbonaterra

carrer de Santa Eugènia, 198

Sense títol

198

Laia Bedós és artista, pintora i experta en l’expressió 
d’emocions a través de la pintura.

El moviment i el cos estan presents a la seva obra. 
Investiga els estats vitals (emocionals) amb els gests 
i els materials; i també la relació entre el fet íntim en 
connexió amb l’entorn i els altres.
 
Actualment se centra en la formació de professionals 
en descobrir la pintura com a eina d’autoconeixement 
i benestar. I fa acompanyaments individuals i grupals 
d’expressió d’emocions, dols i pèrdues.
 

reactivem-nos

Blazy

carrer de Santa Eugènia, 202A

«Bosc màgic»

202A

Formació acadèmica
Escola d’Art .UKAINE
Institut Nacional d’Enginyeria Civil i Arquitectura de 
Kharkiv, disseny de l’entorn arquitectònic.
 
Sobre mi:
Carrera i mestre en arquitectura. (Especialista-6 anys 
d’estudi).
Experiència (arquitectura, interiorisme, públic i 
residencial).
L’usuari de PC va confiar el següent: 3D MAX, 
Photoshop, Illustrator, CorelDraw, etc...
Competències pràctiques: pintura, fotografia, 
programes, manuals, etc...
 
Soc una persona competent i d’alt nivell professional, 
amb tacte, cortesia, educació, puntualitat, capacitat 
per treballar amb qualsevol tipus de client, enfocament 
laboral responsable, tinc capacitat per treballar en 
múltiples tasques i amb gran quantitat d’informació. 
Tinc bona voluntat i un gran coneixement de negocis.

reactivem-nos

@blessyoublazy
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Laia Giménez

instagram: @lalai.ilustra

carrer de Santa Eugènia, 208A. Alimentación Martínez

«La Josefina fa barri»

208A

Laia Giménez (23 d’octubre de 1995) és una il·lustradora 
gironina. La seva obra engloba principalment la 
il·lustració infantil i juvenil, tot i que l’interessa arribar a 
tots els rangs d’edats. El seu treball és íntim i profund, 
molt lligat a les seves pròpies vivències i sol estar 
acompanyada d’una poesia visual que ens incita a 
profunditzar en el significat de l’obra. A grans trets, 
les seves il·lustracions parlen de la quotidianitat, la 
sensibilitat i el vincle entre l’ésser humà i la naturalesa.

reactivem-nos

«La Lai il·lustra»
Clara
Gassiot
www.claragassiot.com

carrer de Santa Eugènia, 206

«Ubuntu»

206

L’obra de Clara Gassiot es caracteritza pel seu 
eclecticisme i caràcter multidisciplinari, i comprèn 
tècniques que van des de la pintura, l’escultura i les 
instal·lacions, fins a les arts digitals. Des de 1992 ha 
participat en més d’una seixantena d’exposicions tant 
individuals com col·lectives.

Els temes de reflexió de l’obra de Clara Gassiot giren 
al voltant de la condició humana; la col·lectivitat i 
l’individu, la mort, les ànimes o el refugi com a metàfora, 
com a espai de protecció de les emocions. Cuirasses 
per sobreviure i viure en aquest món tardocapitalista 
on l’individu es difumina, on ser és cada vegada més 
complicat. On trobar-se una mateixa, saber qui ets i què 
vols, una cosa tan bàsica, sembla tan inabastable.

reactivem-nos
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Núria 
Gich

carrer de Santa Eugènia, 224

«La nimfa del rec»

224

Ha donat forma a múltiples idees o conceptes per 
convertir i personalitzar un espai interior o exterior. 
Pintures murals amb estampats o il·lustracions, per 
a particulars o negocis, per a diferents gustos i estils, 
sempre dut al seu terreny; sobre superfícies de mitjà 
o gran format, parets, fusta o metall a partir d’imatges 
gràfiques corporatives o completament inventades. 
Però com que li encanten els temes de creixement 
personal i autoindagació les últimes obres tant de 
pintura com d’escultura, han estat sobre la seva nena 
interior.

Seguint aquesta darrera línia, l’obra feta per al 
Reactivem-nos és sobre la llegenda de La nimfa del 
rec, ja que en llegir-ne la història va trobar de seguida el 
paral·lelisme de la nena interior, ja que la Núria de petita 
es passava hores i hores sobre una gran alzina i la nimfa, 
narra la llegenda, es passava les nits de pluja enfilada a 
un gran til·ler.

Paral·lelament, a través de l’art amb projectes socials 
de diferents tipus, l’ensenyament i l’art urbà, es dedica 
a promoure cultura i creativitat amb l’associació Fent 
i Desfent, que estén al màxim nombre de persones i 
desperta sensibilitats amb cada nou projecte.

reactivem-nos

www.nuriagich.art
instagram: @nuriagich

Marina 
Gibert

carrer de Santa Eugènia, 209 amb cantonada carrer d’en Joan Roig i Jalí, 1

«Som natura»

209B

Es va passar tota la infància dibuixant als marges dels 
quaderns de llengua i matemàtiques, fins que, per fi, 
va poder estudiar il·lustració a l’Escola Superior d’Art i 
Disseny La Llotja de Barcelona i més tard va cursar un 
seminari avançat al Centre d’Art i Comunicació Visual 
Ar.Co de Lisboa, ciutat que la va captivar i on resideix 
actualment.

Ha il·lustrat llibres, revistes i parets. Acostuma a tenir la 
ment i les mans ocupades en algun projecte personal.
El seu últim llibre, Selva, ha sigut guanyador del Premi 
per a Àlbums Il·lustrats de Compostel·la 2021, editat per 
l’editorial Kalandraka.

Quan no dibuixa li agrada llegir, ballar, fotografiar i 
caminar per la natura.

reactivem-nos

instagram: @marinagibert.illustration
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Ignasi 
Foj
 ignasifoj.wordpress.com
@fojart
@ignasifoj

carrer de Santa Eugènia, 228. Bar restaurant Tazaghine

«Azul»

228

Artista de formació autodidacta, va començar a pintar 
cap als anys vuitanta i actualment compagina la pintura 
amb l’escultura feta amb objectes trobats. Ha treballat 
en la creació de decorats per a pel·lícules de cine, 
programes de televisió, anuncis de publicitat i teatre. 
«Mentre t’ho passis bé i no facis mal a ningú, fes el que 
et vingui de gust», li deia la seva àvia, i això fa en la seva 
obra, al marge de tendències, colorista, plena d’enginy, 
amb tocs d’humor i crítica social. Ha presentat el seu 
treball en centres d’art com ara el CCCB: Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona i l’Acadèmia de 
Belles Arts de Sabadell, i en festivals com el re:NEW 
Festival de Pittsburgh. La seva obra forma part de 
diferents col·leccions particulars de l’Estat espanyol, 
França, els Estats Units, el Brasil i el Japó.

reactivem-nos

[En amazic la paraula azul s’empra 
com a salutació: «hola».]

Marc Agustí 
Vila

carrer de Santa Eugènia, 242. Alimentación Sabores Latinos

«Amazònia engabiada»

242

Es passa la infància amb un bloc de dibuix a la mà 
perseguint tota mena de bestioles a qui retratar. També 
mostra interès per les plantes i més endavant per la 
figura humana. Durant la primària i secundària, assisteix 
a diversos tallers extraescolars de dibuix i pintura i 
guanya uns quants concursos de poca importància. 
Després d’estudiar el batxillerat artístic a Girona cursa 
estudis d’art a l’escola EINA de Barcelona. I mentre 
ho fa, exposa en tallers i bars de la zona i participa en 
diverses col·lectives. Tot seguit abandona la Ciutat 
Comtal i per motius personals es desentén de l’art 
durant més d’una dècada. Però la necessitat innata de 
crear i l’estímul de participar en nous projectes fan que 
recuperi el vincle amb el món de l’art, el qual manté en 
l’actualitat tot treballant en el seu pis estudi gironí.

reactivem-nos

instagram: @marcagustivila





Actuació desenvolupada en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial Indústries Culturals 
i Creatives de Girona i el seu entorn territorial, un projecte liderat per l’Ajuntament de Girona, 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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