
Changing Tracks tanca la seva presència 

a Catalunya amb un seminari

Els tres artistes del projecte cultural europeu impartiran 

conferències a Roca Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers 

dirigides a gestors culturals i creadors 

amb sessions obertes al públic 

Barcelona,  7  d’octubre  de  2014.- Changing  Tracks finalitza  el  seu 
programa d’activitats a Catalunya aquest mes d’octubre amb un seminari en 
el qual els tres artistes d’aquest projecte cultural  europeu compartiran la 
seva experiència. Dins de la programació d'aquestes jornades, que tindran 
lloc  els  dies  17  i  18  d’octubre,  a  Roca  Umbert  Fàbrica  de  les  Arts  de 
Granollers, es comptarà amb la participació de Xevi Bayona, Aideen Barry i 
Noah Rose que a partir del seu treball a Changing Tracks explicaran com es 
pensa, dissenya i executa un projecte artístic. 

El  seminari  coincideix  amb  la  Mostra  d’Art  Urbà (MAU)  de  Granollers. 
Aquesta setmana,  del  6 al  10 d’octubre, Xevi  Bayona imparteix  un taller 
adreçat tant a artistes residents de Roca Umbert, com a estudiants d’arts 
visuals i de mobiliari.

El primer dia del seminari va dirigit a gestors culturals i tècnics municipals 
dels  ajuntaments,  que  podran ampliar  els  seus  coneixements  sobre  com 
demanar  una  ajuda  europea,  amb  casos  pràctics,  i  com  organitzar 
esdeveniments d'art en l'espai públic, amb una taula rodona amb exemples. 
L’acte  estarà  conduït  per  Jaume  Casacuberta,  tècnic  municipal  de 
l’Ajuntament de Granollers. 
Les inscripcions a aquest seminari es poden formalitzar a:  info@txac.cat

 El dia 18 les xerrades giraran sobre l'art públic i la participació ciutadana en 
aquests processos i seran impartides pels tres artistes de Changing Tracks, 
que  explicaran  la  seva  experiència  en  aquest  projecte.  Aquesta  segona 
sessió  està  adreçada a artistes,  professionals  de les  arts  visuals  i  públic 
interessat  en  l’art,  i  estarà  conduïda  per  Ramon  Parramon,  director 
d’Idensitat. 
Les  inscripcions  a  aquest  seminari  es  poden  formalitzar  a: 



http://mostradarturbarocaumbert.wordpress.com

Els tres projectes de Changing Tracks a Catalunya han aconseguit atreure 
gairebé 100.000 persones des de la seva inauguració el passat mes de juny. 
La intenció principal de Changing Tracks és involucrar nous públics per a l'art 
contemporani mitjançant la col·locació d’obres d'art en espais d'exposició no 
tradicionals,  per eliminar així  les  barreres a la participació i  proporcionar 
oportunitats per atreure una àmplia gamma d'usuaris d'oci i recreatives.

A  Catalunya,  l’arquitecte  i  projectista  d’Olot  Xevi  Bayona 
(www.xevibayona.com) va crear una instal·lació protagonitzada per la llum i 
el color titulada  Ombres de memòria, situada en el pont del ferrocarril de 
Tortosa. La irlandesa Aideen Barry (www.aideenbarry.com) va dissenyar un 
recorregut personal integrat per més de 30 obres de vídeo en format stop-
motion ubicat en el tram del carril bici que va des de les Fonts de Sant Roc 
fins  a  les  Preses.  Per  la  seva  banda,  l’anglès   Noah  Rose   
(www.noahrose.co.uk)  va  utilitzar  un  tram  del  carril  bici  de  Girona  per 
construir el  Museu dels esdeveniments interconnectats. 

Changing Tracks ha rebut finançament de l’Agència Executiva a l’àmbit de 
l'Educació, Audiovisual i  Cultural  de la Comissió Europea (EACEA), com a 
part del Programa Cultura de la UE 2007-2013, i el porten a terme el Consell 
del Comtat de Northamptonshire, el Consell del Comtat de Mayo i el Consorci 
Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals.

Per  ampliar  la  informació,  podeu  contactar  a: 
comunicacio@changingtracks.eu i en el mòbil 630425169

Ens podeu seguir també a Twitter @Changing_Tracks

A Catalunya el  projecte compta amb la  col·laboració  del  Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 


