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Notícies  

 
Exposició “Miau, MIAU, MIAU: pràctiques artístiques contextuals 
 
L’Espai d’Arts Roca Umbert de Granolles acull una exposició sobre la Mostra d’Art 
Internacional de Caldes de Montbui, del 2 al 18 de desembre.  
 
Aquesta exposició és un itinerari per les experiències compartides entorn de les tres 
darreres edicions de la Mostra Internacional d’Art Urbà de Caldes de Montbui (MIAU), un 
projecte local que posa èmfasi en l’art entès com a procés col·laboratiu que intensifica les 
relacions entre l’espai i les persones.  
 
La MIAU aposta per a aquells projectes que contribueixen a la regeneració comunitària tot 
reformant les capacitats organitzatives i d’autogestió de diferents col·lectius, habitants i 
artistes en relació amb els safarejos d’aigua termal i entorns pròxims entesos com a 
plataforma d’interacció i expressió.  
 
L’exposició vol donar a conèixer l’entramat de sinèrgies que s’han establert a partir de 
projectes que han potenciat l’apropiació i les particularitats d’uns espais relacionats amb la 
memòria i amb la qüestió de gènere, fomentant la inclusió de diferents col·lectius i deixant 
oberta una porta a noves possibilitats d’ús públic de l’aigua termal, sovint marcada per una 
gestió privatitzada.  
 
A la vegada, l’exposició vol ser una crida per acollir, compartir i donar a conèixer projectes 
similars. 
 
MIAU és un projecte conduït pel Museu Thermalia de Caldes de Montbui, MiauCrew i, des 
d’ara, compta també amb la col·laboració de l’Espai d’Arts de la Fàbrica de Roca Umbert de 
Granollers, com a primer pas per obrir-se a altres municipis de la comarca.  
 
Activitats 
- Divendres 2 de desembre, a les 20 h. Presentació de l’exposició i performance Die Katze 
Miau, a càrrec de la Guspira & Caldes Clown System. La inauguració comptarà amb 
l’alcalde de Caldes de Montbui, Jordi Solé.  
 
- Dijous 16 de desembre, a les 19 h. Xerrada explicativa amb Vicenç Ferreres, Marta Serra, 
Helena Pielias i Anna Monleon 
 
- Visites concertades els divendres a les 19.30 h.  
 
- Visites concertades per a centres educatius d’educació secundària a través dels telèfons 
93 879 18 03 – 93 860 47 95 o espaidart@rocaumbert.cat  
 
Dimarts 23 de novembre de 2010 


