
 

 
 
ACTIVITATS DE LA BIENNAL DEL 6/04 AL 14/07 
 
 
1_Inauguració 6/04/22 a les 19 h presencial al Centre Cultural La Farinera del Clot  
Acte inaugural / RERE LES PETJADES DE LA MONA 
Intervenció urbana en la creació d’un mural per part del públic assistent. 
 
 
 
2_GINCANA gratuïta per descobrir els cartells als diferents centres. Descarrega el planell 
en qualsevol web dels centres que participen a la Biennal. Allà trobaràs tota la 
informació referent a l’itinerari, horaris, adreça..... 
 
 
3_Carnet SÓC MONA opcionalment podràs adquirir el carnet al Centre Cultural La 
Farinera del Clot per un import de 5 €  que es destinarà com a donatiu a la Fundació 
MONA. Es segellarà als centres una cop es localitzi el cartell a l’espai (el cartel anirà 
acompanyat d’un codi QR que remet a una pàgina web on hi ha la informació de l’artista 
/obres /espais /activitats…) Completades les 15 caselles del carnet podràs gaudir d’una 
entrada gratuïta pera visitar la Fundació MONA. El carnet reivindica el gènere com part 
del nostre passat evolutiu.    
 
 
4_ENRIKITELES activitat d’enriquiment ambiental de la Fundació MONA impartida per 
la comissaria i artista Montserrat Pérez com part de l’activitat professional tèxtil de 
siNesteSia. A partir de material reciclat que portaran els participants i el que aportarà 
l’espai  crearem murals acolorits  i originals que ajudaran als micos de la Fundació MONA 
en la seva recuperació. Es durà a terme a siNesteSia (taller d’art tèxtil) Inscripcions 
sinestesia.uno@gmail.com *Pvp 5 € por persona 
 
DIMARTS 12/04 10/05 14/06 5/07 horari de 17 a 20 h = 4 TALLERS 
 
 
5_PEDALADA PRIMATES sortides en bicicleta per visitar l’exposició acompanyats de 
l’artista i comissaria Montserrat Pérez que ens descobrirà tot el que envolta a cada una 
de les obres que formen part de l’exposició.  
 
Sortides A y B per abastar els dos districtes. *Pvp 3 € adult@s/ 1 € infants  
Inscripcions al Centre Cultural La Farinera del Clot  
93 291 80 80 informacio@farinera.org 
 
SORTIDA A:  DIVENDRES  22/4,  20/5 i 17/6  horari d’11 A 13 h = 3 VISITES  
SORTIDA B:  DIVENDRES 22/4,  20/5 i 17/6  horari  de 19 A 21 h = 3 VISITES  
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6_ DISSENYA EL TEU CARTELL  
Activitat artística relacionada amb el disseny i la creació de cartells a càrrec de la 
comissaria i artista Montserrat Pérez. Es realitzarà al Centre Cultural La Farinera del Clot. 
Inscripcions 93 291 80 80 informacio@farinera.org   *Pvp 5 € por joven y nen/a 
 
NEN/A DILLUNS      25/04, 30/05  i 27/06   horari de  17:30 a 19 h = 3 TALLERS 
JOVES DILLUNS       25/04, 30/05  i 27/06   horari  de  19 a 21 h = 3 TALLERS 
 
 
 
7_ DOCUMENTAL SÚPER CHANGO de Paolo Marinelli   3/05 horari 19 h Vinculat als 
PRIMATES presentat pel creador del documental. Es realitzarà a La Farinera del Clot.  
Entrada lliure i gratuïta. (No fa falta reserva prèvia). 
 
 
8_ XERRADA FUNDACIÓ MONA  14 /06 horari 19 h. Es realitzarà a La Farinera del Clot. 
Entrada lliure i gratuïta. (No fa falta reserva prèvia). 
 
 
 
Final de la Biennal 14/07/22 dia internacional del ximpanzé.  
 
 
*Els imports de les activitats es destinaran a pagar el material d’aquesta  i la resta es 
donarà a la Fundació MONA 
 
 
 
 
 
Moltes  gràcies per  la vostra participació. 
L’equip de la Biennal 
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