
 

 

 

 

 

 

Del 11 al 31 de maig 
Terres de l’Ebre 

 

 



 

 

 

PRESENTACIÓ_ 

 

 

Fahr.1 és un nou espai de producció, difusió i formació entorn les pràctiques 

contemporànies vinculades a l’Art Urbà o també anomenat Street Art. La 

intenció és generar un festival de caire anual que esdevingui un referent en 

l’escena estatal, així com un punt de trobada entre els artistes del territori 

amb figures destacades de l’escena internacional. La voluntat del programa 

és fer-se ressò de les diferents tendències o línies de treball de l’art urbà 

actual, alhora que promoure condicions favorables per a l'emergència 

d'artistes locals. El projecte cerca, per sobre de tot, provocar un impacte 

positiu als entorns urbans de les principals localitats de les Terres de l’Ebre, 

creant un diàleg enriquidor entre urbanisme, arquitectura i art. 

 

La programació de Fahr.1 és nodreix per varis camins diferents: una selecció 

d’artistes destacats de l’escena nacional i internacional, una relació de 

maridatges amb projectes similars propers com: Difusor (Bcn) i Display 

(Tgn). Compaginat amb una convocatòria oberta per artistes emergents del 

territori i un programa de tallers i presentacions. Fahr.1 serà durant tres 

setmanes un laboratori de creació al carrer, una expressió intel ligent i 

contemporània de com l’art pot transformar la realitat en un sentit positiu. 

Una finestra oberta al món on podrem conèixer de primera mà el treball 

d’artistes i col lectius de referència i fascinar-nos per una de les expressions 

més genuïnes del formes de l’art al segle XXI.  

 



PROGRAMA_  

 

Murals_  
Intervencions a façanes i parets ubicades a la via 
pública a les principals localitats del territori. Amb un 
acord amb els propietaris dels immobles i cercant 
una connexió entre el entorn i la proposta artística. 
L’objectiu per la primera edició és realitzar entre vint 
i trenta intervencions de gran format.  
 

Tallers_  
En el marc de Fhar.1 trobarem tres tipologies de 
tallers: de caràcter tècnic (transfers, plantilles, spry), 
de caràcter teòric i de caire pedagògic. Destaquem 
aquí la col laboració amb la Fundació Pere Mata - 
Terres de l’Ebre.1 
 

Presentacions_  
Durant el dia els artistes treballaran al carrer i al 
vespre al Centre d’Art Lo Pati es succeiran les 
presentacions de projectes. En aquest context 
podrem conèixer de prop com treballen, quines són 
les motivacions del seu treball i les seves peces 
més importants. 
 

Galeria 
Oberta_ 

 
Des del dia 11 fins el 27 de maig al Centre d’Art Lo 
Pati s’habilitarà com a galeria on els artistes 
participants al festival podran exposar i vendre els 
seus treballs de petit format. Paral lelament també 
convidarem a galeries comercials del país a 
presentar el seus artistes. 
 

Convocatòria_  
Fahr.1 inclou una convocatòria per artistes 
emergents del territori. El projectes seleccionats són 
els de: Cuik One, Vlad Pop i Isaura Castellà. 

Openwalls 
Showcase_ 
 

La intenció és que un cop acabat el festival, les 
Terres de l'Ebre podran seguir comptant amb murs 
destinats a intervencions murals independents. 
Openwalls Showcase acosta a Fahr.1 artistes de 
renom internacional (Ever, Sam3, Filippo Minelli i 
Remed) que acompanyaran els primers passos del 
projecte openwalls.org que facilita la gestió on-line 
d'intervencions gràfiques a murs públics del territori. 
 



CALENDARI_ 

 

    11 12 13 

     
Taller de pintura 
Fundació Pere 
Mata 

 
 

 
Taller de plantilles 
(18 a 20h) 
Lluc Queralt 

Inauguració (20h) 

Galeria Obreta 

Presentació (20:30h) 
Lluc Queralt 
Gaser  

 
Pintura Mural 
Megan 
Lluc Queralt 
Gaser 

14 15 16 17 18 19 20 

   
Pintura 
Mural 
Filippo 
Minelli 
Ever 
Elkenor 
Sam3 

 
Pintura Mural 
Filippo Minelli 
Ever  
Elkenor 
Btoy  
Sam3 

 
Taller de 
conceptes (18 a 20h) 
Filippo Mineli  
 

Presentació (20h) 
Filippo Minelli 
Ever 
Btoy 

 

 

 
Taller Infantil  
(11 a 13h) 
Btoy 

Presentació (19h) 
Display 
Difusor 

Presentació (20h) 

Btoy 
Elkenor  
Sam3 

 

 
Pintura Mural 
Ever  
Elkenor 
Btoy 
Sam3 

 

21 22 23 24 25 26 27 

   
 

 
Pintura Mural 
Cuik One 
Vlad Pop 
Isaura 
Castellà 

 
 

 
Pintura Mural 
Cuik One 
Vlad Pop Isaura 
Castellà 

 

 

 
Presentació 
projectes 
convocatòria (19h) 

Cuik One 
Vlad Pop Isaura 
Castellà 

Presentació (20h) 
Remed 
Megan 

 
Clausura 
Galeria 
Oberta 

Pintura Mural 
Remed 

28 29 30  31     

Pintura 
Mural 
Remed 

Pintura 
Mural 
Remed 

Pintura 
Mural 
Remed 

Pintura 
Mural 
Remed 

   

 



 

ARTISTES_  

Fes click a sobre de la imatge. 

BTOY 
(BCN) 
 
 

 ELKENOR 
(BCN) 

 

FILIPPO 
MINELLI 
(Milà) 
 
Openwalls 
Showcase 

 SAM3 
(Murcia) 
 
 
Openwalls 
Showcase 

 

EVER 
(Argentina) 
 
Openwalls 
Showcase 

 LLUC  
QUERALT 
(TGN) 

 

 

http://www.btoy.es
http://www.elkenor.com
http://www.filippominelli.com
http://sam3.es/city.html
http://www.flickr.com/photos/ever_dsr
http://llucqueraltbaiges.blogspot.com.es/


 

 

MEGAN 
(TGN)  GASER 

(Reus) 

 

REMED 
(Madrid) 
 
 
Openwalls 
Showcase 

 

  

http://www.losdiascontados.com
http://gasoner.blogspot.com.es
http://remed.es/web/2009/12/various-citys/


TALLERS_  

 
 

TALLER DE PLANTILLES AMB L'ARTISTA LLUC QUERALT.  
http://llucqueraltbaiges.blogspot.com.es/ 
 
 
L’objectiu del curs és a aprendre unes nocions bàsiques 
de la tècnica del “stencil” (pintura amb plantilles), com 
també aprendre un criteri artístic en la composició de 
la imatge.  
Curs pensat amb durada de dos hores, amb una part 
teòrica i una part pràctica. 
 
Destinat.- A partir de 16 anys. 
Data.- Dissabte dia 12 de maig de 18 a 20 de la tarda. 
Objectius.- fomentar la interacció entre pares i fills, i 
desenvolupar les intuicions artístiques de les criatures. 
Que cada nen es pugui endur a casa una cartolina amb 
el seu propi treball. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE PINTURA INFANTIL AMB L'ARTISTA BTOY.  
http://www.btoy.es/ 
 
 
L’objectiu del curs és a aprendre unes nocions 
bàsiques de la tècnica del “stencil” (pintura amb 
plantilles), com també aprendre un criteri artístic en la 
composició de la imatge.  
 
Curs pensat amb durada de dos hores i indicat per a 
nens de 4 i 12 anys.  
Pensat també per que els pares participen de forma 
activa amb el taller ja que això crea vincles artístics 
forca interessants. 
 
Destinat.- A nenes i nens de 4 a 14 anys. 
Data.- Dissabte dia 19 de maig de 11 a 13 del mati. 
Objectius.- fomentar la interacció entre pares i fills, i 
desenvolupar les intuicions artistiques de les criatures. 
Que cada nen es pugui endur a casa una cartolina 
amb el seu propi treball. 
 

 



PRESENTACIONS_  

 
DISPLAY 
www.visual-lab.info 

L Associació Cultural Laboratori Visual és una entitat sense ànim de lucre 
que neix oficialment a finals del 2008. Caracteritzada per una mentalitat de 
constant laboratori (investigació, treball, experimentació …), són diversos 
els projectes que habiten sota la seva empara: E.PLEC, ROTET, 
DISPLAY, PAM, TOC, DOM, etc....  
A Fahr, Esther Canals la directora de Display, una mostra d art al carrer, 
presentarà aquest cicle de propostes representatives dels llenguatges 
emergents de la cultura urbana i de l art contemporani, ubicats  en un 
circuit de sis plafons instal·lats en diferents carrers del centre de 
Tarragona des de l any 2005. 

Display és un projecte d intervenció en l espai públic que, de manera 
efímera i cívica, està orientat cap a l activació i  difusió dels actius emergents del món de les arts 
visuals del Camp de Tarragona, i que compta amb la participació d artistes d altres ciutats i països. 
Parlarem del funcionament del projecte, de la seva trajectòria al llarg de les seves ja cinc edicions i 
la seva adaptació a la situació actual. 

Data.- Dissabte dia 19 de maig de 19 a 20h. 
 

 
OPENWALLS 
www.openwalls.org 
 
En els darrers anys, el graffiti i l’art urbà s’estàn 

imposant com a realitat social i cultural a tots els 

nuclis  urbans del món. El que va néixer com una 

pràctica d’afirmació d’identitat personal i social, ha 

abandonat les perifèries, urbanes, culturals, socials 

i forma ja part de la nostra realitat quotidiana: està 

present a les galeries d’art, a la premsa, als 

museus, a centres lúdics, educatius i a qualsevol 

racó de qualsevol ciutat. 

Actualment, el repte és saber gestionar 

adequadament aquest allau d’expressió creativa a 

l’espai públic. Amb aquesta finalitat Xavier Ballaz 

presentará Openwalls.org. 

Aquest projecte neix a partir d’una experiència concreta ja implantada amb èxit  a 

Barcelona, -la Galeria Oberta, amb més de 150 artistes participants, 400 intervencions 

gràfiques gestionades i 3 esdeveniments artístics oberts realitzats en 2 anys-, un model 

d’actuació funcional i sostenible per incidir positivament a la convivència a l’espai públic, 

dinamitzant, a més, la vida social, cultural i artística del districte on s’implanti. 

Data.- Dissabte dia 19 de maig de 19 a 20h.



CARTELL_  

La imatge és de l’artista Elkenor en acció. Foto: Lililamina 

 



CRÈDITS_ 

 
Direcció_ 
Asbel Esteve 

Blai Mesa Rosés 

Programació i coordinació_ 
Xavi Ballaz  

Asbel Esteve 

Blai Mesa Rosés 

Disseny_ 

Maria Bernard 

Documentació_ 

Analògic Films 

Cristina Serra 

Amb el suport de_ 

Difusor 

Laboratori Visual 

Museu Terres de l’Ebre 

Fundació Pere Mata 

Patrocinen_ 

Petit Cafè Restaurant 

Montana 

Manain Elevació 

Publicenter 

Lo Pati, Centre d’Art - Terres de 
l’Ebre és una iniciativa de 

l’Ajuntament d’Amposta amb el 

suport de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de 
Tarragona. 

 

CONTACTE_        

 
Blai Mesa Rosés 
blai.correu@gmail.com 
658 089 115 

Asbel Esteve 
asbel24@hotmail.com 
6152 99 663 

 

 

LO PATI  
Centre d'Art - Terres de l'Ebre  

C/Gran Capità 38-40  

43870 Amposta 

comunicació@lopati.cat 
 


