


QUÈ ES MURMUR?
- TRANSFORMACIÓ D’ESPAIS
Els espais col·lectius (públics o privats), s’han convertit en espais de pas o en espais poc creatius, en els que, directa o indirect-
ament, s’ens limita l’acció del que es pot o no es pot fer, limitant les possibilitats d’aquests per a ser, realment, llocs en el que 
relacionar-se, jugar (en el sentit mes ampli de la paraula) i expressar-se creativament. 
Alhora, es presenten visualment poc estimulants, construïts o envoltats de grans estructures de ciment, normalment poc col-
orides.

MURMUR es proposa canviar aquests espais a travès de la pintura, el color i la forma, convertint-los en una plataforma sobre 
la que jugar, educar, i estimular les relacions entre individus. 
Un muUn mural esteticament atractiu es capaç, per si sol, de replantejar la visió que tenim d’un espai. Ens convida a deixar de veure’l 
com a una simple zona de pas. No es tracta només d’embellir una paret, doncs la pròpia obra artística ens demana que, 
davant seu, s’hi crei aquest espai desde la que ser observada sense ser protagonista, fer-la part d’un tot en el qual el centre es 
la relació entre l’individu i l’entorn en el que es troba. Però el mural sobre paret es tant sols una part o un principi del que 
l’aplicació de pintura pot oferir sobre l’espai. El mateix sòl que trepitjem ens dona encara més possibilitats de transformació. 
CrCrear jocs al terra, separar espais o crear-ne d’inclusius en zones que en un principi estaven pensades exclusivament per a la 
realització d’una sola activitat i que limitaven així la llibertat dels possibles usuaris, entre d’altres.

- PEDAGOGIA I APRENENTATGE COMUNITARI
L’art es una eina molt poderosa per al canvi social, tant per a la transformació dels espais, com per a la inclusió i empodera-
ment de les persones. Com ja s’ha esmentat, una obra d’art urbà pot ser un primer brot a la transformació d’un espai, 
fent-lo més visible i convidant al visitant a quedar-s’hi. A més, la possibilitat d’involucrar als seus usuaris permet que 
aquests sentin l’espai com a seu i ajuda a empoderar-los i implicar-se en la seva transformació. 
A través de la pintura mural podem treballar sobre diferents àmbits:

- Educar a través de l’art mural, pintant sobre la paret el concepte a treballar

- Fer partíceps als usuaris de la transformació de l’espai. Ja sigui en la transformació de pistes o en el disseny del mural.

- Implicar a joves i adults en la millora del seu barri, creant projectes en conjunt entre ajuntaments i centres educatius o 
  socials



Feminisme i Justicia Global, mural educatiu a Barcelona

COM HO FEM?
Desenvolupem el projecte en qualsevol de 
les seves fases, desde la conceptualització 
de la idea fins a l’aplicació de la pintura.

TTreballem la inclusió dels seus participants 
des del primer moment, amb dinàmiques 
que ajuden a dissenyar la obra, ja sigui un 
mural o la transformació d’una pista esporti-
va. A partir de les propostes que surtin dels 
primers tallers, en sortirà el disseny definitiu. 
Un cop aprovat, els participants aplicaran la 
pintupintura sobre la superficie, sempre amb 
l’ajuda d’un professional. Ens importa que el 
resultat sigui el més estètic possible.

La comunicació amb els demés profession-
als serà constant. Ens adaptem als horaris, 
els temaris i les propostes que puguin sortir.

MURMUR es responsabilitza del procés cre-
atiu del projecte, des dels dissenys inicials 
fins a l’aplicació de la pintura. 



TRANSFORMACIÓ DE PISTES ESPORTIVES
A MURMUR, també treballem en la transformació de les pistes esportives, 
garantint que totes les comunitats tinguin accés a un lloc segur i acollidor 
per fer esport a l’aire lliure.

La instal·lació La instal·lació d’obres d’art de qualitat “museística” a la superfície de les 
pistes d’esport públiques inspira un pensament creatiu i porta nous i més 
diversos usuaris del parc a l’espai públic, cosa que fomenta la inversió i la 
programació locals. L'evidència suggereix que les renovacions de les pistes 
donen lloc a que estiguin més ocupades, segures i netes, i conviden a jugar 
als que normalment es senten excluïts d’aquests espais.



QUI FA MURMUR?
MARC TRUJILLO LLARÀS

En Marc Trujillo es un artista de Vilassar de Mar que ha aprés tant de 
les escoles d’art com del carrer.

DuDurant dos anys va estar viatjant pel món, aprenent de diferents cul-
tures i realitzant tallers d’art comunitari per a infants i joves. Va tre-

ballar com a professor d’art a una escola lliure de Pärnu (Estònia), on 
va duur a terme varis projectes artístics. A Togo, va compartir vida i 
art amb joves de la ciutat de Lomé i es va inspirar pels colors i estil 
de vida locals. També ha realitzat murals a la mateixa Estònia o a Is-

làndia.

Es considera un buscador. S’inspira de la poesia, el cinema, la 
música i tot alló que li aporti bellesa. Dona molta importància a la 

documentació, la recerca i els apunts a la llibreta per trobar la millor 
manera d’expressar una idea. Li agrada evocar moments poètics en 
móns màgics on els infants acostumen a ser els protagonistes de les 

aventures.

ActualmentActualment, combina els seus projectes com a tallerista i muralista 
amb encàrrec d’il·lustració i la creació de llibres il·lustrats d’autor. 

Mural a una escola Bressol a Vilassar de Mar. 
Amb l’ajuda de joves d’institut.



Mesures contra el Covid19 en tots els tallers Dinàmiques en equip per desenvolupar els dissenys



www.marctrujillo.es

hola@marctrujillo.es

+34 644436239

Vilassar de Mar


