
fires2013

< Del 11 al 14 d’octubre 
al llarg del carrer Bisbe Taixaquet >



c/ Unió nº4. Llucmajor. tel. 971 661867
www.arquitectesg3.com

c/  Sant Domenech del Call, nº 12,3er,2n. Barcelona
tel. 933 187325
www.bcnlandscape.com

Participants ARTFIRES 2013
Els nins i nines de les escoles de la vila de LLucmajor i tothom 
qui vulgui passar un bon moment! 

Organitzadors: 

Col·laboradors :

Què és ARTFIRES?
ARTFIRES és un projecte artístic que té l’objectiu de generar 
una activitat que relaciona educació, art, ciència i societat a 
l’espai públic de Llucmajor a través d’unes instal·lacions artís-
tiques manuals realitzades pels propis alumnes de les diverses 
escoles del poble que participaran al projecte. Es tracta de fer 
una activitat de caràcter educatiu / cultural mai abans realitzada 
al  municipi que beneficiarà al poble tan en l’àmbit educatiu com 
socioeconòmic.

On s’ubiquen les instal·lacions?

La ubicació de les obres a l’espai públic serà al llarg del car-
rer Bisbe Taixaquet on es crearà un recorregut format per les 
obres integrades en el paisatge urbà i sense que perjudiquin en  
cap moment la mobilitat. D’aquesta manera, es podrà tenir una 
lectura de totes les obres en conjunt i en seqüència contínua.
 

Programa ARTFIRES 2013
Divendres 10 d’Octubre

17:30 Inauguració ArtFires 2013 / berenar a la fresca. Vine 
a gaudir de les activitats per menuts i grans, i no oblidis el pa i 
taleca per compartir!
Lloc: al llarg del carrer Bisbe Taixaquet. 

Dissabte 12 d’Octubre 

10:00 -14:00 Taller Ei! Riu!
Fes-te una foto i podrás ser el protagonista d’una obra d’ArtFires 
2013. 
Lloc: carrer de la Cúria Reial (darrera la peixateria de Llucma-
jor).

10:00 - 13:00 Taller PintaFires.
Taller Infantil d’il·lustració de postals i punts de llibre. 
Ll oc: Plaça de Espanya i Passeig Jaume III amb el carrer Nico-
lau Taberner.

14:00 Instal-lació Ara hi som! Ara no hi som!
Lloc: Plaça de Espanya i Passeig Jaume III amb el carrer Nico-
lau Taberner.

Diumenge 13 d’Octubre

11:30 - 14:00. Instal·lació Ei! Riu! 
Lloc: carrer de la Cúria Reial (darrera la peixateria de Llucma-
jor).

11-12-13-14 d’Octubre

ArtFires 2013 / Escoles de la vila de
Llucmajor
Instal·lacions artístiques al carrer realitzades per l’alumnat dels
centres educatius de la vila de Llucmajor.
Lloc: al llarg del carrer Bisbe Taixaquet.

EXPOSICIÓ ArtFires 2013 / Escoles de la Vila de Llucmajor
Lloc: Carrer Unió nº 4  (Obert de 10:00 a 13:30 i de 16:00 a 19:00).

ON? QUÈ? QUI?


