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La senyora X  s’havia passat la vida treballant a la fàbrica. La feina, els fills, 
els nets, el seu pare que ja era molt gran i la rutina que se la menjava de 
mica en mica. Un dia, la seva neta li va demanar: -Iaia, dibuixa’m un cavall. 
La senyora X li va contestar per inèrcia que ella no sabia dibuixar. Però això 
no era del tot cert.

El professor Z, ensenyava física a l’institut del poble. Un dia, per aquelles 
coses que passen, va haver de substituir la professora de visual i plàstica. 
Ell mai havia tingut massa contacte amb l’art i aquella tarda al entrar a la 
classe els va dir:-expliqueu-me què esteu fent.  La resposta el va deixar més 
sorprès del que mai s’hagués pensat.

La senyora M, es va quedar sense feina. Després de passar diversos mesos 
pensant que la seva única sortida era continuar treballant del que havia fet 
tota la vida, algú li va dir que s’havia de reinventar. Però que vol dir “rein-
ventar”? va pensar la senyora M. Ella sempre havia pensat que no era una 
persona creativa.

L’F feia poc que sortia amb aquella noia. Ella, li va proposar anar a veure una 
exposició raríssima d’un paio molt famós que a ell no li sonava de res. La 
veritat és que hi va anar per quedar bé, això de l’art li portava fluixa. El què 
no sabia encara, és que unes hores més tard, acabaria assegut davant d’un 
dels quadres amb llàgrimes als ulls.

El somni de l’A, era ensenyar a altres persones a buscar la seva creativitat a 
través de l’art. Creia que la curiositat i les inquietuds són unes grans aliades 
del desenvolupament personal. Que participar d’activitats creatives ens en-
riqueix com a persones i a l’hora ens estimula, ens dóna eines per articular 
maneres de pensar o de dir el què sentim. Ella volia fer entendre que allò tan 
llunyà i estrany que pot semblar l’art és una manera de parlar entre nosaltres, 
un codi d’expressions, un llenguatge, una pista, un punt de partida, una idea 
amb múltiples interpretacions.

Per tot això va decidir fer de professora i poder transmetre els seus coneixe-
ments. Va arribar el dia de començar i els alumnes es van trobar al taller. Ella 
els va demanar que diguessin el seu nom i el motiu de perquè eren allà: eren 
la senyora X, el professor Z, la senyora M i l’F. Els seus motius, ja els coneixeu.
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Portes obertes

pORTES
OBERTES

Diferents investigacions neurològiques, han descobert  que tan sols utilit-
zem el 10% de la nostra capacitat cerebral. Què passa amb el 90% restant? 

Per primera vegada a la història de la humanitat, disposem d’un test espe-
cialitzat i rigorós que ens permet, mitjançant un seguit de proves, descobrir 
quines son les nostres habilitats extrasensorials. Telepatia, telequinès-
sia, clarividència, aer eoquinéssis i altres habilitats s’amaguen dins les 
nostres ments.

Amb aquest sofisticat test vostè podrà descobrir les seves capacitats i així, 
podrà començar a treballar per desenvolupar-les.

No dubti en venir a la sala d’exposicions a l’Escola d’Arts Plàstiques de 
Torelló a partir del dissabte 7 de febrer, durant la jornada de portes obertes.

L’exposició participativa estarà oberta del dilluns 9 de febrer al divendres 
27 de febrer de 17 a 20 h. Animeu-vos a participar-hi!

Dissabte 7 de febrer de 2015
de 11 a 13 h i de 17 a 20 h

Aprofitant el test extrasensorial, us convidem a passejar per l’escola on 
veureu les aules on treballem i les activitats que portem a terme al llarg de 
l’any. També podeu fer un petit tast dels monogràfics i càpsules per adults, 
joves i infants que estrenem a partir del mes de març. Recordeu que tot el 
febrer hi ha la matrícula oberta!  

Aquest dia  el destinem als visitants i curiosos per poder fer petits tastets 
dels monogràfics que oferim, parlar amb els professors/es dels cursos i 
monogràfics i així temptejar alguna pràctica creativa que potser no us ha-
guéssiu imaginat que podria ser tant interessant... mai se sap...!

vENIu A FER TASTETS DELS NOSTRES mONOgRÀFIcS!   

Taller infantil ............................................................................ 11.30 - 12.30 h
Restauració  ............................................................................. 11.30 – 12.30 h
Interiorisme ............................................................................. 11.30 – 12.30 h
Fotografia  .................................................................................11.00 - 12.00 h
Art textual  ................................................................................12.00 – 13.00 h
Joieria  .......................................................................................12.00 – 13.00 h
costura creativa  ....................................................................17.00 – 18.00 h
pintura .......................................................................................17.00 – 18.00 h
Taller de llanes ........................................................................17.00 – 18.00 h 
Dibuix ........................................................................................18.00 – 19.00 h

EL TEST 
D’HABILITATS 
EXTRA
SENSORIALS
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El cicle d’art contemporani FACTORS, en la seva 24 entrega, decideix apos-
tar per una exposició col·lectiva, empesa per les circumstàncies socials 
en les que ens trobem. En aquesta edició creiem que és adient reflexionar 
sobre el moment de transformació de la nostra societat. Qualsevol procés 
implica una transformació.

Una exposició col·lectiva per una situació que ho requereix —un tema col-
lectiu requereix la visió de diferents punts de vista—. Canvis; canvis eco-
nòmics, canvis laborals,  canvis polítics, canvis que en pocs anys han fet 
que la societat s’emmotlli en la realitat que li toca viure. Creiem que ara és 
l’hora de parlar d’aquests conceptes a través del llenguatge artístic i des de 
diferents disciplines.

Com entenem la transformació  social a través de l’art?
En aquesta edició  hem convidat  diversos artistes de la comarca, que en 
algun moment de la seva obra (o en la seva totalitat) han tractat o tracten 
temes relacionats amb la societat.

Dins el cicle de FACTORS, a part del catàleg, hi oferim una activitat-taller 
per a tots els públics relacionat amb l’exposició i un dia on deixarem es-
pai per una sessió de cinema. A través de la nostra pàgina web us en 
seguirem informant.

TRANSFORmAcIÓ 
SOcIAL 
FAcTOR (24)
Inauguració: dissabte 25 d’abril de 2015
Exposició: del 27 d’abril al 5 de maig de 2015 
Horari: de dilluns a divendres de 17 a 20 h



AgENDA 
D’AcTIvITATS 

SANT JORDI
Taller per infants. Us esperem el 23 d’abril a la plaça Vella de Torelló.

mERcAT DEL TRASTO
Pel maig, una nova edició del concurs de foto poesia visual.

mATRícuLA cASAL D’ESTIu pER INFANTS
Matrícula oberta a partir del 4 de maig

FAcTOR(S) 
Cicle d’art contemporani; aquest any parlem de la transformació social. 
Inauguració, dissabte 25 d’abril.

mOSTRA D’ALumNES DE FINAL DE cuRS. 
Del 12 al 18 de juny podeu veure diversos treballs realitzats pels alumnes a 
la sala d’exposicions a l’Escola.

RADIO cONgELADOR.
El programa d’actualitat artística del col·lectiu Morir de Frío. S’emet l’últim 
dissabte de cada mes a Ràdio Ona, de 13 a 14h i es repeteix el següent di-
marts, de 20 a 21h.

El podcast el trobareu a www.morirdefrio.com/radio-congelador

Agenda

Febrer — Juny



1.—  Agafeu un pot de vidre de conserves i traieu l’etiqueta (poseu a estovar 
el pot amb aigua i sabó mitja hora i després rasqueu l’etiqueta. Podeu treu-
re l’adhesiu amb acetona).

2.—  Busqueu un tronquet que tingui forma d’arbre i que càpiga dins el pot 
i el renteu.

3.—  Enganxeu llaneta dels colors que vulgueu a les branques de l’arbret 
com si fossin les fulles (podeu utilitzar cola calenta o silicona).

4.—  Fixeu l’arbret al centre de la tapa del pot per la part de dins. Podeu 
enganxar-hi pedretes pel voltant.

LA RECEPTA CREATIVA

ARBRETS
EN cONSERvA

5.—  Amb el pot ben net, ompliu-lo fins dalt de tot amb ¾ parts d’aigua i ¼ 
part de glicerina (en podeu adquirir en una adrogueria).

6.—  Tireu purpurina dels colors i les formes que vulgueu dins el pot.

7.—  Tanqueu el pot amb la tapa posant l’arbret dins el líquid.

8.—  Segelleu la tapa amb cinta aïllant de colors.

9.—  Gireu el pot i remeneu fent-lo girar amunt i avall i....

Ja teniu el vostre arbret divertit!!!
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DILLuNS
Fotografia inicial Treu el màxim rendiment de la teva càmera digital . 20 — 22 h                    Març 45€
Taller de llanes          Aprèn els punts bàsics amb pràctica i dedicació.      17 — 19 h                      Març — Maig 40€/mes

DImARTS
Retoc fotogràfic Aprèn les tècniques de retoc digital de fotografies. 20 — 22 h                       Abril                            45€
Cuina contemporània       Noves possibilitats a receptes que ja coneixem. 20.30 — 22.30 h                     Març i Juny                                        65€
Dibuix Eines bàsiques per introduir-se al món del dibuix i l’observació. 20 — 22 h                         Març — Maig                             40€/mes
Art textual Explorar diferents tècniques que ens permetin posar en pràctica 

l’acció d’escriure, entesa com una disciplina artística més.
20 — 22 h                        Març — Maig                              40€/mes

DImEcRES
Visual Merchandising Una eina bàsica per potenciar les ventes del vostre comerç. 14 — 16 h Març 45€
Interiorisme Dissenya un ambient. Personalitza un espai. 20 — 22 h            Març —  Maig                              40€/mes
Dibuix per ordinador Tècniques bàsiques per aprendre a fer dibuixos amb l’illustrator. 20 — 22 h            Març —  Maig 40€/mes

DIJOuS
Joieria Crea joies originals a partir de materials poc comuns. 20 — 22 h                        Març — Abril                                 45€/mes
Costura creativa           Del disseny al patronatge i al cosir. Crea o recicla de manera 

original la teva roba o complements.
20 — 22 h                        Març — Juny                                36€/mes

Edició de vídeo       Tallar, inserir, transicions, efectes... 
Aprèn a muntar els teus vídeos.

20 — 22 h    Març —  Maig 40€/mes

mONOgRÀFIcS

TALLERS DE cAp DE SETmANA

matrícula oberta fins al 25 de febrer de 2015

Taller de transfers
Plasma les teves imatges sobre diferents superfícies (fusta, ceràmica, mobles)
Bijuteria creativa
Construeix joies originals a partir de materials diferents.
Taller de reciclatge de petits mobles
L’expliquem de manera pràctica com pots donar un aspecte diferent, divertit i per-
sonal a qualsevol moble (Transfer, chalkpaint, reserves....)
Taller de postals pop-up
Porta una foto impresa de tu, o de la teva parella o dels teus fills, o del teu gos i 
farem una postal original!
Taller de decoració d’espais exteriors
Com fer de la teva terrassa un petit jardí.

Titelles de dit
Construirem petits personatges amb diferents materials per jugar a casa. 
Quadre familiar
Entendrem què és un petit procés creatiu aplicat a una peça feta en família. 
Joc Fotogràfic
Mitjançant un joc d’observació, els més petits aprendran a tenir cura de l’aparell i 
capturar imatges mentre els grans aprendran alguns trucs!

Monogràfics i tallers

Taller dels colors de la casa
Com a partir del fengshui utilitzem els colors per sentir-nos millor.
Taller de reciclatge de vestits de núvia:
(2 sessions) Només un cop a la vida? Doncs no! Dona-li una altra oportunitat! (si no 
estàs casada, pots portar el de la mare, el de l’avia... el de la veïna..)
pintura a l’aire lliure
Una estona per observar i plasmar el paisatge a través de la pintura.
Dibuix de model
Dibuix del cos humà amb model al natural.
Estampació vegetal
Una manera diferent d’estampar sobre roba.

Estampació
Tècniques divertides per estampar les nostres idees sobre a peces de roba.
Land Art
Scció creativa a la naturalesa amb materials naturals o d’altres de manera efímer. 
Taller de cartró
Aprofitarem cartrons vells per construir joguines! 

FAmILIARS

ADuLTS



Si et dic la paraula “pintor”, quin és el primer que et ve al cap?
Picasso.
T’han fet mai un retrat? 
No. Ai si! Però no un pintor, un dibuixant... un ninotaire.
On el tens?
No el tinc. S’ha perdut en el camí, en el viatge de la vida, però existeix en-
cara.
Tens alguna peça d’art a casa?
Si sí... clar! Però quina...? mmm... tèxtil.
Quan eres petit t’agradava dibuixar, pintar...? 
No (un no rotund).
I de més gran?
No és que no m’agradi, és que no en sé!
Quin color t’agrada més?
El groc.
I posats a fer... quin t’agrada menys?
No en tinc cap.
Quadrat, rodona o triangle?
Rodona.
Tradició o contemporaneïtat?
Contemporaneïtat.
Recordes alguna vegada que t’hagis emocionat davant una obra 
d’art?
Si, molt sovint. Per exemple aquesta setmana a l’espectacle “Flacomen”, 
d’Israel Galván... em va emocionar molt. Bé, és teatre. Amb tema d’arts 
plàstiques recordo el centre Pompidour, a París.
Quina és l’última exposicióa la que has anat?
Era una exposició de fotografia, al CCCB (Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona), no recordo com es deia, era sobre Barcelona.
Quin museu d’art (o obra d’art) t’agradaria visitar que no hagis 
vist mai?
Que no hagi vist mai...bé, el Jeu de Paume, que l’havia vist però el van can-
viar de lloc. I sinó qualsevol museu dels Estats Units d’art Modern, com el 
MoMA de NYC.
Hi ha algun artista que t’agradi especialment?
No em desagrada en Barceló per exemple, per posar una referència.
Escultures de rotonda... si o no?
Si. Si més no per poder-les criticar perquè n’hi ha de molt lletges!
Quina et ve a la ment?
Una que hi ha a Pamplona que sempre que hi passem amb el Quecu ens 

gIOcONDTREvISTA

en riem d’aquella escultura! Perquè és molt lletja, com la majoria de les 
de les rotondes!
Està bé a França que fan allò de les rotondes que són amb flors, ve a ser un 
succedani una mica més encertat.
creus que l’educació visual i plàstica està valorada com cal en 
l’etapa infantil?
Diria que no, tampoc tinc gaire coneixement per dir-ho gaire taxativament, 
però diria que no, les arts en general. Com que ara ja no em toca ja me n’he 
oblidat! Crec que depèn bastant dels mestres, ja que a nivell curricular no 
està contemplat. No hi ha temps ni per fer música, ni teatre, ni arts plàsti-
ques. 
L’artista neix o es fa?
Les dues coses. Has de néixer amb una vocació, un cert interès o una facili-
tat, i llavors pots anar agafant tècnica.
Dibuixa’ns alguna cosa amb els ulls tancats
(quadre tot pintat de negre de Ben Vautier)

C. de la Pau, 12 -14  2a planta 
08570 Torelló 

T. 93 850 46 64 
eap@ajtorello.cat

Horari d’atenció al públic: 
laborables de 17 a 20 h

EScOLA D’ARTS pLÀSTIQuES DE TORELLÓ
www.eapt.cat

pep Tines
Tècnic de cultura de l’Ajuntament de Torelló
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