
Borg i Ors plantegen una intervenció basada en el dret a l’habitatge i l’articulen com una 

reflexió entorn a la problemàtica i a les qüestions legals que l’envolten des del punt de 

partida que l’habitatge és un dret universal que garanteix una vida digna a les persones. 

En els últims anys s’han convulsat els sector de la construcció i del mercat immobiliari i 

financer, amb el resultat de repetides bombolles immobiliàries.  

En aquest context les persones han hagut de fer moltes renúncies i un gran esforç eco-

nòmic i personal per accedir a un habitatge i s’ha posat de manifest la desprotecció dels 

col·lectius més vulnerables. D’altra banda, s’ha posat en relleu que l’especulació ha  

impactat en la qualitat de l’habitatge i a tenir-hi accés segons la renda de què es disposi. 

Borg i Ors, entenen la casa com un espai habitable que ens protegeix dels fenòmens  

meteorològics, com un refugi que ens dona seguretat i que cal preservar i reivindicar.  

Es fixen en la dimensió arquitectònica: en com es dissenya, la gestió privada i pública 

que se’n fa, l’especulació que es produeix  i en la necessitat de canviar els criteris de 

construcció estàndards per criteris adequats a la sostenibilitat i conceptes bioclimàtics.  

En definitiva parlen de la pèrdua d’autonomia en la consecució d’un refugi on desenvolu-

par un projecte de vida i de les línies confuses de les lleis en aquesta matèria que sepa-

ren la legalitat, la il·legalitat i l’al·legalitat, tot convidant a una petita o gran revolució 

per transformar el marc normatiu i assolir una nova autonomia en la consecució d’un  

lloc on viure. Proposen alternatives que s’inspiren en formes d’habitatge tradicional i  

autoconstruïdes que poden ser un punt de partida per a noves maneres de pensar com 

habitar el món. 

 

santcorneliarts(2) 

El programa d’exposicions santcorneliarts(2) reprèn el projecte iniciat a finals dels anys 

90 del segle passat en el qual es van mostrar projectes inèdits d’artistes com Joan Bros-

sa, Jordi Benito, Mireia Masó, Benet Rosell, Pere Noguera, Ester Ibarrola, Yamandú  

Canosa, o Alvar Calvet, entre d’altres, així com un seguit d’artistes de Cardedeu. Amb 

aquella iniciativa primera, aquest cicle comparteix la visió, que va del local a l’universal, 

amb la voluntat d’acostar diferents aspectes de l’art contemporani al públic en general  

i a les escoles.  

En el programa santcorneliarts(2) es manté el caràcter intergeneracional, transdiscipli-

nari i amb perspectiva de gènere, així com una doble mirada, retrospectiva i prospecti-

va, per promoure una comprensió crítica sobre els temes actuals del pensament i la cre-

ació. Del 2017 ençà s’hi han presentat treballs de: Lluís Alabern, Lola Lasurt, Vanessa 

Pey, Laia Estruch, Albert Bayona, Toni Giró, Aureli Ruiz, Ignasi Prat, Lina Rica, Mireia 

Sallarès, Ares Molins i Masat, Guillem Rodri, Carlos Pina i Rita Batet, Isa Fontbona, Neus 

Masdeu, Noela Covelo i Helena Vinent. 

Dona’m aixopluc | Intervenció  de Julio Borg i Pilar Ors  

Dins el cicle santcorneliarts(2)  

A la Capella de Sant Corneli 



Un projecte del Museu-Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu, comissariat per Mercè 

Alsina i Enric Maurí. 

 

Julio Borg >> És llicenciat en Belles Arts i ha cursat tallers de gravat en l’especialitat 

de metall i xilografia. Ha participat en diferents instal·lacions col·lectives i individuals: al 

Festival de llum i foc Lluèrnia d'Olot, a Can Jonch al centre de Cultura per la Pau de Gra-

nollers, al Port de la Selva, Caldes d’Estrac, La Rioja o Santo Domingo. 

 

Pilar Ors >> És llicenciada en Belles Arts en l’especialitat de pintura. Ha il·lustrat  

contes per a infants i és autora del mural de la Festa Major de Cardedeu al carrer  

Hospital i dels jocs infantils de la Plaça de Joan Alsina de Cardedeu entre d’altres. 

Ha participat en diverses instal·lacions artístiques: al Festival de llum i foc Lluèrnia  

d'Olot, a Can Jonch al centre de Cultura per la Pau de Granollers. 

 

Dissabte 4 de juny, a partir de les 9h i durant tot el dia, muntatge i revestiment 

de fang d’una de les cases que mostren en aquest projecte. 

Horari: 

Divendres de 17 a 20h 

Dissabte d’11 a 14 i de 17 a 20h 

Diumenge d’11 a 14h 

 

A la capella de Sant Corneli  

Entrada lliure 

 

Del 4 de juny al 3 de juliol de 2022 
 

 

Més informació: 

Museu Arxiu Tomàs Balvey 

C. Dr. Dauella, 1  

08440 - Cardedeu 

938713070 

www.museudecardedeu.cat 

museu@cardedeu.cat 
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