dimecres 7

diJOUS 8

10 - 11

20 - 21

1. Totes les activitats són gratuïtes
i destinades a persones de totes
les edats menys els tallers d’arts
plàstiques (permanents i puntuals)
que estan destinats a persones
entre 16 i 30 anys.

a càrrec de Xenia Socías

2. Les places dels tallers puntuals – taller de reciclatge creatiu,
de feltre i d’elaboració de sabons
- són limitades i la inscripció es
farà per ordre d’arribada. Per al
bon funcionament dels tallers, us
preguem ser puntuals.

de Heartmadesoaps

3. Per a la realització dels tallers
de reciclatge creatiu i de xapes
podeu portar materials i imatges
per tal de crear les vostres pròpies obres d’art.

i exposició de joves artistes

permanents
TALLER
D’elaboració
DE SABONS

Espai de Mercat: venda

a càrrec de Drap Art

19 - 20

TALLER DE
CONSTRUCCIÓ
D’OBJECTES
AMB FELTRE

Espai d’experimentació: tallers

18 - 19

TALLER
DE RECICLATGE
CREATIU

Joves i
habitatge

17 - 18

Exposició:

16 - 17

i exposició de joves artistes

15 - 16

Coordinació: Jordi Borràs i
participants: joves il·lustradors/res

Espai de Mercat: venda

14 - 15

Mostra
tècniques
d’il· lustració

permanents

13 - 14

Espai d’experimentació: tallers

12 - 13

i exposició de joves artistes

11 - 12

Exposició: Joves

i habitatge

diMARTS 6

Espai de Mercat: venda

C. Mallorca, 30 | 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 652 98 43
Dilluns i divendres de 10h a 14h i de dilluns a dijous de 16h a 20h.
A/e: programadejoventut@santboi.cat
www.joventutsantboi.cat

permanents

Servei
d’informació
juvenil EL PUNT

Espai d’experimentació: tallers

Per a més informació :

MERCAT D’ART JOVE
DE SANT BOI DE LLOBREGAT

6, 7 i 8 de desembre a la carpa de Joventut
de la Fira de la Puríssima
Durant els dies 6, 7 i 8 de desembre de 2011 tindrà lloc la 6a.Edició del
Mercat d’Art Jove de la Fira de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat.
El Mercat d’Art Jove, organitzat per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat, pretén ser un espai de promoció per als i les joves
artistes, un espai de creació i experimentació per a tota la població juvenil
i una mostra de l’aportació cultural dels i les joves.
L’eix central al voltant de la que giren les activitats del Mercat és l’autoedició:
la creació d’objectes capaços d’explicar i transmetre idees; la creació com
la voluntat de dir coses en veu alta; i el reconeixement de la capacitat de
tothom de fer art.
El Mercat constarà de diversos espais on es duran a terme activitats de
forma paral·lela:

ESPAIS PERMANENTS

Oberts el 6, 7 i 8 de desembre

ESPAI MERCAT

Exposició i venda d’obres de joves artistes
Espai format per parades de diverses disciplines d’arts plàstiques: il·lustració,
disseny gràfic, pintura, bijuteria, disseny tèxtil, ceràmica, joieria,... on els i
les joves artistes seleccionats exposaran i vendran les seves obres.
HORARI: de

12h a 21h

ESPAI D’EXPERIMENTACIÓ
Espai integrat de 2 tallers permanents on totes les persones joves –de 16
a 30 anys- podran crear els seus propis objectes amb diverses tècniques i
materials:

Taller de xapes
Un cromo de picar, un tros de tela, un retall de còmic... fes-te les teves
xapes a partir dels materials més diversos o de les teves pròpies imatges.

ACTIVITATS PARAL·LELES
DIVENDRES 2 DE DESEMBRE
22.30h: EN CONCERT A SAN BOI... HUECCO
Presentació a Sant Boi del nou treball de Huecco: Dame Vida.
Tot i ser el seu disc més pop-rock, fidel a la seva essència de fusionar estils,
fa un recorregut particular per sons com el bolero, la rumbia i l’ska.
LLOC:

Can Massallera

Jordi Borràs, Eulàlia Corbella, Joan Espinosa, Irati
Fernández, Ricardo Hermida, Arainz Mesanza, François Pagès i Sergi Solans.
ARTISTES PARTICIPANTS:
COORDINACIÓ: Jordi

17h a 20 h: TALLER DE CONSTRUCCIÓ D’OBJECTES AMB FELTRE
Descobreix les possibilitats d’aquest material, només amb una mica d’enginy
i sense saber cosir crearàs complements divertits i pràctics: targeters, fundes
per al mòbil, clauers i portamonedes.
IMPARTIT PER:

ENTRADA GRATUÏTA

Taller de creació d’objectes amb pancartes
A partir d’una pancarta reutilitzada crea un nou objecte i dóna-li nova vida,
deixant anar la teva imaginació: una cartera, un estoig de llapis, una bossa,...
HORARI:

de 12h a 14h i de 15h a 20h

ESPAI D’EXPOSICIÓ

JOVES I HABITATGE
L’exposició es crearà a partir de les obres que realitzaran un conjunt de
joves artistes en el marc de la mostra de tècniques d’il·lustració que es durà
a terme el matí de dimecres.
HORARI:

a partir de les 17 hores del dimecres 7 de desembre

HORARI:

de 10h a 21h

Coordinació: Jordi

Borràs, il·lustrador

Borràs, il·lustrador. www.jborras.cat

Xenia Socías, artesana. www.artama.es

DImarts 6 DE DESEMBRE
17h a 20 h: TALLER DE RECICLATGE CREATIU

DIJous 8 DE DESEMBRE
17.00 h: CERCAVILA de percussió

Materials de rebuig com ara càpsules de cafè nespresso, anelles de llauna,
tires de cuir, tetrabriks i tècniques de reciclatge artístic seran la base perquè
puguis construir objectes nous i pràctics com polseres, arracades i carteres.

Inici des de diferents punts, c. Pau Claris, Rda. Sant Ramon i c. Baldiri Aleu,
fins a la carpa del Mercat d’Art Jove

IMPARTIT PER: l’entitat

Drapart. http//www.drapart.org

Batukats de l’ala, percussió de Diables de Casablanca
i Diabòlics Músics

A CÀRREC DE:

19.00 h: BATUKATS DE NIT

17h a 20 h: TALLER D’ELABORACIÓ DE SABONS

Cercavila de malabars de foc acompanyada pels ritmes de la percussió.

Per fer aquest taller només necessites posar en pràctica la teva creativitat,
nosaltres t’ensenyarem a mesclar colors, afegir essències i esculpir dibuixos,
resultat: sabons de glicerina personalitzats.

Grup de percussió BATUKATS DE L’ALA.
www.batukatsdelala.com

A CÀRREC DE:

IMPARTIT PER: Heartmadesoaps. www. corgocollective.com/heartmadesoaps

DIMecres 7 DE DESEMBRE
12h a 15 h: MOSTRA DE TÈCNIQUES D’IL·LUSTRACIÓ EN VIU
L’accés a l’habitatge ha estat i és una de les principals dificultats per a la
població juvenil. La situació actual de crisi fa que l’emancipació domiciliària
s’hagi convertit en una mena de bateig de foc, en una missió gairebé
impossible d’assolir. Compartir pis, viure en pisos de 30 metres quadrats
són solucions aconseguides per molts/es joves per viure amb un mínim
de dignitat. Aquest difícil binomi de joves i habitatge és el que plasmaran
un grup de joves il·lustradors/es a través de diferents mirades i tècniques.

Cont inua darrerE

