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Trobada Internacional

Punt de partida del moviment humà, la pràctica del caminar ens ofereix avui 
una interacció enriquidora i complexa entre territoris, cultures, creativitat, 
comunitats, pensament i espai públic. Caminar esdevé avui una perspectiva 
urgent i necessària per mirar, analitzar i comprendre el món contemporani.

Caminar com a filosofia i reflexió, caminar com a consciència del sorgiment 
i de les exigències de sostenibilitat, caminar com a inici i com a experiència 
inesgotable de coneixement i descobriment. Caminar com a pràctica de salut. 
Caminar com a punt de trobada entre el jo i l’altre, com a eina de relació entre 
les persones i els territoris en els seus processos de transformació. Caminar 
com a instrument privilegiat de percepció del paisatge i com a pràctica 
artística.

Aquestes línies defineixen un camp d’acció i anàlisi que travessa molts 
territoris pràctics i conceptuals que requereixen un procés urgent i creatiu 
d’exploració. S’hi entrecreuen la cultura, l’art, l’antropologia, la geografia, 
l’educació, la salut, l’ecologia i altres àrees del pensament i l’experiència 
humanes.

La trobada internacional “Art del Caminar i Geografies Relacionals” té com a 
objectiu establir un diàleg entre la teoria i la pràctica on caminar esdevingui un 
instrument de connexió territorial, una eina de mapeig i un format d’expressió 
creativa. 

Punt de trobada per al debat, l’experiència i la reflexió, “Art del Caminar i 
Geografies Relacionals” se centrarà principalment en l’anàlisi de la relació cada 
cop més mediatitzada entre les persones i les geografies.

Girona - Olot - Vic 
5-9 de juliol de 2022

ART DEL CAMINAR
I GEOGRAFIES 
RELACIONALS

Projecte i coordinació general: Centre d’Art Contemporani Nau Côclea

Més informació info@naucoclea.com Clara Garí 34 637880565

Organitzat en col·laboració amb: 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona, Bòlit 
Centre d’Art Contemporani de Girona, Observatori del Paisatge de Catalunya, 
Institut de Cultura d’Olot, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, 
Deriva Mussol, ACVIC Centre d’Arts Contemporànies, walk listen create 
(Bèlgica) Made of Walking (Bèlgica).
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Objectius

•  Crear un punt de trobada internacional per a la 
comunicació d’artistes, investigadors i educadors 
el tema principal del qual sigui l’acte de caminar en 
totes les seves dimensions.

*  Promoure un format de trobada diferent del model 
acadèmic clàssic, combinant l’expressió artística, 
la participació i l’experimentació juntament amb 
la comunicació teòrica pròpia de la investigació 
científica.

*  Fomentar i promoure la complicitat i la 
col·laboració entre les comunitats i les institucions, 
associacions i entitats locals i regionals a través de 
la coordinació executiva i facilitar la col·laboració 
en un projecte comú.

*  Presentar i difondre projectes locals emergents en 
aquells indrets on es realitzen les conferències.

*  Continuar amb les reunions que mantenim des 
del 2019 amb els nostres socis a Grècia, Bèlgica i 
Portugal amb els quals estem treballant actualment 
per establir una plataforma europea per al 
desenvolupament d’una xarxa transnacional d’Art 
del Caminar.

Coordinació

“Art del Caminar i Geografies Relacionals” és un 
projecte del Centre de Creació Contemporània 
Nau Côclea de Camallera, comissariat per Clara 
Garí Aguilera directora del Centre de Creació 
Contemporània Nau Côclea.

Equip Col·laborador:

Geert Vermeire. walk listen create & Made of Walking 
– The Milena Principle, Bèlgica

Dr. Herman Bashiron Mendolicchio - Investigador 
Independent - Universitat de Barcelona / UOC / 
Institut Transart / InterArtive Barcelona,   Espanya

Babak Fakhamzadeh i Andrew Stuck walk listen 
create, Brazil & UK

Dr. Yannis Ziogas Departament de Belles Arts i Arts 
Aplicades de l’Escola de Belles Arts de la Universitat 
de Macedònia Occidental Florina, Grècia

Dr. Natacha Antão Moutinho i Dr. Miguel Bandeira 
Duarte – The Walking Body- Lab2PT, Laboratori de 
Paisatge, Patrimoni i Territori del Curs d’Arts / Escola 
d’Arquitectura, Art i Disseny de la Universitat de 
Minho. Guimarães, Portugal

Anna Luyten, KASK School of Arts Gent, Bèlgica

Jordi Lafon i Eva Marichalar-Freixa responsables del 
col·lectiu Deriva Mussol, Vic  Catalunya

Institucions col·laboradores

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial 
de la Universitat de Girona, Bòlit Centre d’Art 
Contemporani de Girona, Interartive.org, Centre de 
Creació Contemporània Nau Côclea, Observatori del 
Paisatge de Catalunya, Institut de Cultura d’Olot, 
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, 
Col·lectiu Deriva Mussol, ACVIC Centre d’Arts 
Contemporànies, walk listen create, Made of Walking 
(Bèlgica)

Format de les trobades

Les trobades es conceben alhora com un congrés i 
un esdeveniment artístic; una trobada itinerant entre 
les ciutats de Girona, Olot i Vic, amb un component 
transversal simbòlicament explícit.

La trobada també té, com les anteriors organitzades a 
Grècia i Portugal, eixos tant acadèmics com artístics. 
Acadèmicament és un Congrés que es desenvolupa 
amb conferències i ponències. Artísticament es 
proposen accions, tallers i creacions. Això afavoreix 
un diàleg interdisciplinari que ajuda a trencar 
paradigmes acadèmics i artístics i allibera iniciatives 
per a un enfocament comunicatiu en totes dues 
direccions.

També hi ha un aspecte interdisciplinari a la 
intersecció temàtica de les propostes amb espais 
per a l’art, l’antropologia, l’urbanisme, l’ecologia i la 
geografia humana.

Convocatòries

Les convocatòries apareixeran al març de 2022. Estan 
dirigides a pensadors, agents territorials, geògrafs, 
antropòlogues, artistes i creadors relacionats amb el 
caminar en els aspectes creatiu, educatiu, artístic i 
ecoterritorial. Es poden presentar tant comunicacions 
teòriques com propostes artístiques (accions, tallers, 
etc.).
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També s’inclou el format de audio papers i audio 
walks per a la participació remota, junt amb 
un nombre limitat de debats en línia fora de 
l’esdeveniment de juliol i setembre al marc de Sound 
Walk September.

L’idioma oficial de les Trobades és l’anglès, però 
també s’acceptaran contribucions en castellà i en 
català.

La convocatòria accepta propostes que tinguin 
en compte, entre d’altres, un o més dels temes 
següents:

• El caminar com a instrument cartogràfic.

•  Distàncies i proximitat. Caminar com a mesura  
de coneixement.

• Caminar entre zones urbanes i rurals.

• Art i Paisatges Caminants

• Art del Caminar i Comunitats.

• Mapes, perímetres, límits, fronteres.

• Caminar com a exploració artística.

• Art del Caminar i activació de l’espai públic.

• Relacions territorials, ecologia i sostenibilitat.

• Caminar com a pràctica col·laborativa.

• Performance errant: cossos i geografies.

• Psicogeografia i art contemporani.

•  Art del Caminar, pràctiques d’educació i 
aprenentatge.

La convocatòria serà co-publicada/copromoguda 
per Nau Côclea amb la comunitat walk listen create, 
i per la comunitat Made of Walking (IX) i els seus 
respectius canals promocionals. 

Conferències

Es proposen dues conferències a la Universitat de 
Girona, una o dues a l’Hospital d’Olot/Observatori 
del Paisatge i dues a la Universitat de Vic. (veure 
programa).

Comunicacions

S’esperen presentacions de 15 minuts. La proposta de 
comunicació s’haurà de fer mitjançant el formulari de 
sol·licitud i documentació, que s’haurà de presentar 
abans del 10 de maig de 2022. Es privilegiaran 
les aproximacions performatives o artístiques a les 
ponències o comunicacions, així com les propostes 
d’artistes per parlar sobre la seva obra o un tema 
relacionat amb la pràctica.

Tot i això, les propostes artístiques seran avaluades 
per un equip curatorial diferent al del comitè científic 
i només algunes seran seleccionades per a les 
trobades. 

- Un resum d’una extensió màxima de 300 paraules.

-  Una breu biografia dels autors de la comunicació 
(màxim 150 paraules).

-  Nom, adreça, número de telèfon i correu electrònic 
de la persona de contacte. Pàgina web.

Programa en línia

El programa en línia complementa els Encontres. Les 
dates del programa en línia són prèvies i posteriors. 
Es composa de documents d’àudio, caminades 
d’àudio, cafès en línia i taules rodones en línia. 

Documents d’àudio i caminades sonores

Un document d’àudio reuneix àudio, interpretació 
(caminar) i text en un sol format. Una manera nova 
de caminar amb àudio que permet escoltar un text 
crític mentre es camina i interactua amb l’entorn.

Una caminada sonora, o peça de caminada, és 
qualsevol caminada que s’enfoca a escoltar l’entorn, 
amb l’ús de tecnologia o sense, o que se suma a 
l’experiència mitjançant l’ús del so o la veu. Això pot 
incloure una partitura amb guió o coreografiada o un 
treball que tingui elements d’àudio addicionals.

Ambdós tipus de contribucions a peu es poden fer a 
distància i escoltar-se i caminar al lloc a Catalunya (i a 
altres llocs)

Els continguts/contribucions en línia són gestionats 
per walk listen create a la seva plataforma web Es 
dedicarà als Encontres una pàgina independent de la 
plataforma walk listen wreate.

Taules rodones en línia

Taules rodones en línia en format Walk listen cafè, 
obertes a un públic global, basades en ponències que 
no es presenten als Encontres, amb un moderador 
per a cada Cafè. 

Els cafès es duran a terme al juny i continuaran al 
setembre durant Sound Walk September amb els 
contribuents dels documents d’àudio i les caminades 
d’àudio.

Els cafès estan coordinats per walk listen Cceate.
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Dilluns 4 de juliol. GIRONA

Arribada a Girona- Recepció i inscripcions

Dimarts 5 de juliol Girona (Universitat de Girona)

• 9:00/9:30: Inscripcions

•  9:30/10:00: Benvinguda per part dels 
organitzadors i presentació de les Jornades

•  10.00/11:00: Presentació marc: Elena Lorenzetto. 
Universitat de Bolonya. Estudis de recerca de la 
Fundació Benneton.

• 11:00/11:30: Pausa cafè

•  11:30/13:30: Presentació de ponències [6 
ponències de 15min + moderació i 30min de debat-
torn obert de paraules o dues sessions paral·leles: 
12 ponències, etc.].

• 13:30/15:00: Dinar

•  15:00/21:00: Projectes i Tallers a diferents llocs de 
Girona

•  18.00-20.00 h: Caminada col·lectiva de 
networking entre els participants i el territori amb la 
intervenció d’un artista o grup d’artistes.

• 21:00: Sopar de benvinguda

Dimecres 6 de juliol. GIRONA (Universitat de Girona)

• 9:00/9:30: Inscripció

•  10:00/11:00: Conferència (pendent de designació)

• 11:00/11:30: Pausa cafè

•  11:30/13:30: Presentació de ponències [6 
ponències de 15min + moderació i 30min de debat-
Q&A/o dues sessions paral·leles: 12 ponències, 
etc.].

• 13:30/15:00: Dinar

•  15:00/21:00: Projectes i Tallers a diferents llocs de 
Girona

•  18:00-20:00: Possibilitat de passejades/tallers 
vespertins + definir un lloc de trobada per als que 
vulguin continuar fent networking.

Dijous 7 de juliol. OLOT (Observatori del Paisatge 
Hospital d’Olot]

• 8:30/9:30: Viatge a OLOT

• 9:30/10:00: Inscripcions

•  10:15/11:00: Conferencia: Rafael López Munné. 
Investigador i fotògraf. Universitat Rovira i Virgili, 
Tarragona.

• 11:00/11:30: Pausa cafè

•  11:30/13:30: Presentació de ponències [6 
ponències de 15min + moderació i 30min de debat-
preguntes i respostes

• 13:30/15:00: Dinar

•  15:00/21:00: Projectes i Tallers a diferents llocs 
d’Olot i sopar participatiu.

Divendres, 8 de juliol. VIC (Universitat de Vic)

• 8:30/9:30: Viatge a Vic

• 9:30/10:00: Inscripcions

•  10:15/11:00: Presentació marc. Geert Vermeire: 
Trobades walk listen create - Made of Walking 
- Walking Practices Walking Art Walking Bodies 
Prespes 2019-2021

• 11:00/11:30: Pausa cafè

•  11:30/13:30: Presentació de ponències [6 
ponències de 15min + moderació i 30min de debat-
Q&A/o dues sessions paral·leles: 12 ponències, 
etc.].

• 13:30/15:00: Dinar

•  15:00/21:00: Projectes i Tallers a diferents llocs  
de Vic

• 21:00: Sopar

•  22:00 h Caminada perimetral de Vic a càrrec del 
Col·lectiu Deriva Mussol. 

Dissabte 9 de juliol. VIC. (AcVic + Casino + ...)

•  9:30/12:30h: Projectes i Tallers a diferents llocs  
de Vic en col·laboració amb entitats locals.

• 12:30/13:30: Conclusions i comiat

PROGRAMA ONLINE (Plataforma walk listen create) Juny i Setembre 2022
Documents d’àudio i caminades d’àudio (descarregables - contínues)
Walk Listen Cafès (taules rodones online)

PROGRAMA (EN CONSTRUCCIÓ)
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