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ON ÉS EL CÍVIC?
La trama urbana de Porqueres no és gens fàcil d’entendre. Sovint, el mapa mental
que tenim del municipi és confús i ple de buits, amb espais desconnectats enmig
d’un laberint de carrers, cases unifamiliars, solars i parcs públics.
Aquesta exposició, col·laborativa i participativa, pretén entendre com es mou la
gent a Porqueres i vol mostrar gràficament la relació que s’estableix amb el Centre
Cívic a través d’un mural que crearem a partir dels recorreguts de tots vosaltres.
A l’exposició també hi podràs descobrir dades curioses sobre la mobilitat a
Porqueres, però abans hauràs de demostrar el teu nivell d’expertesa i coneixement del territori.
És per això que us demanem que ompliu la butlleta, perquè necessitem la vostra
participació per completar l’exposició.

Del 10 de novembre al 21 de desembre

T’has perdut alguna vegada per arribar al Centre Cívic de Porqueres?
Has estat donant voltes per arribar-hi i de sobte hi apareixes, però no saps
quin recorregut has fet?

Segueix les activitats i consulta la informació a:
www.centrecivicporqueres.cat
Projecte a cura de Laura Olivas i Centre Cívic de Porqueres.
Gràfica de Marta Montenegro

Has de pensar molt per escollir el camí per arribar al Cívic?
Si respons afirmativament aquestes preguntes, hauries de participar en
aquesta exposició perquè potser resoldrem els teus dubtes!
Ah! I memoritza aquestes coordenades 42°06’10”N / 2°46’24”E i mai més
hauràs de preguntar-te “On és el Cívic?”.

CLOENDA

GUERRILLA
CÍVICA

Divendres 14 de desembre /
19.00h

Activitat de cloenda i visualització del resultat de l’exposició. La cloenda
serà el moment de mostrar quina és l’expressió gràfica resultant de la vostra
participació en aquesta exposició i el resultat del concurs. Descobrirem les
respostes correctes que us hem plantejat i es donarà a conèixer el guanyador.

Activitat familiar. Edat
recomanada a partir de 8 anys.

Ajuda’ns a senyalitzar les coordenades del Cívic als carrers de Porqueres
perquè la gent no es perdi mai més! Aquesta guerrilla cívica utilitzarà el
graffiti amb màscara per senyalitzar com s’arriba al Cívic des de diferents
punts de Porqueres.

Dissabte 10 de novembre /
11.00h
Inscripcions fins al 9 de novembre
al Centre Cívic.

CURSA
D’ORIENTACIÓ
POPULAR

Activitat familiar dins la Fira
d’Hivern de Porqueres.

MAPA MUT

Activitat educativa pels
alumnes del cicle superior de
l’Escola L’Entorn.

Dijous 6 de desembre / 11.00h
Inscripcions fins al 5 de desembre
al Centre Cívic.
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El guanyador del concurs s’emportarà un GPS portàtil perquè no es perdi mai
més per arribar al Cívic.

L’exposició es complementa amb un programa d’activitats paral·leles
que volen reflexionar sobre la mobilitat del territori a través d’una sèrie
de propostes artístiques i creatives per compartir amb la família.

Aquesta exposició vol convertir les dades que ens proporcioneu en aquesta
butlleta en una expressió visual mitjançant un mural que s’anirà creant
setmanalment amb els recorreguts que ens anireu fent arribar. També us
proposem participar a un concurs on haureu d’endevinar dades curioses sobre
la mobilitat de Porqueres.

PROGRAMA:

Del dilluns 12 de
novembre al dilluns 10 de
desembre

ACTIVITATS
PAREL·LELES

EXPOSICIÓ I
CONCURS

Durant la jornada matinal podrem veure com treballa l’artista i graffiter
Quel Serradell pintant el mural a la plaça del Cívic. Una pintura convertida
en un laberint gegant que guarda un secret que només podràs descobrir si
aconsegueixes trobar el camí que et porti al seu centre.

Si llegeixes el mapes amb els ulls tancats i fas anar la brúixola com un autèntic
boy scout, llegeix amb atenció:
Fes un grup de 4-6 persones i atreveix-te a participar a la cursa d’orientació
popular que farem al municipi. No només hauràs de ser hàbil movent-te pel
municipi, sinó que també hauràs de tenir coneixements per ser el primer en
finalitzar el recorregut.

Sabem on és el Cívic? I el pavelló? I el Baixador de Mata? Sabem ubicar l’escola
en un mapa de la trama urbana del municipi? En aquesta activitat aprendrem
a llegir els mapes tot descobrint els equipaments i punts d’interès del poble.

