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què és allò tan imprescindible?

vine a veure què passa a l’escola
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preferit



*CAMINET DE DESIG (desire path): Terme usat en arquitectura de paisatge per descriure un sender, dins 
d’una zona urbanitzada, que no està dissenyat, sinó que més aviat ha estat traçat gradual i casualment 

per l’erosió del pas de la gent que busca el camí més curt entre dos punts.

Caminet 
del 

desig*
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editorial

Portes
obertes

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 tallers per 
adults, joves i infants que estrenem a partir del mes de març. 
Recordeu que tot el febrer hi ha matrícula oberta! 

Bé, de fet, podeu venir quan vulgueu durant tot el curs, però 
aquest dia en concret el destinem als visitants i curiosos per 
poder parlar amb els professors/es dels cursos i monogràfics 
i així temptejar alguna pràctica creativa que potser no us 
haguéssiu imaginat que podria ser tant interessant... 
mai se sap...!

dissabte 13 de febrer de 2016
d’11 a 13 h i de 17 a 20 h

objectes que parlen

Imagina que tens només uns minuts per marxar de casa 
corrent i només et pots endur UN OBJECTE de casa teva. 
Quin escolliries?

Potser el teu peluix de quan eres petit i que encara guardes? 
Una carta d’amor? Les arracades o el rellotge de l’herència 
dels avis? Aquell quadre que vas pintar i que t’agrada tant? 
La jaqueta de cuir que a tantes festes vas dur i a la que ara ja 
no entres? El primer pijama que li vas posar al teu fill? En tot 
cas PENSA SINCERAMENT quin és el teu objecte preferit. 
(Els animals no són objectes! Donem per suposat que venen 
amb tu!)

Els objectes formen una part essencial a la nostra vida. Des 
de que ens llevem fins que anem a dormir, per les nostres 

L’objecte 
preferit
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portes obertes / l’objecte preferit

VENIU A FER TASTETS DELS NOSTRES 
MONOGRÀFICS I TALLERS!

Estampació .................................................................... 11.00 — 12.00 h
Taller infantil .................................................................. 11.30 — 12.30 h
Làmpades de paper .................................................. 12.00 — 13.00 h
Decapé ............................................................................ 12.00 — 13.00 h
Iŀluminació d’espais ................................................... 12.00 — 13.00 h
Costura Creativa .......................................................... 17.00 — 18.00 h
Art textual ....................................................................... 17.30 — 18.00 h  
Dibuix ............................................................................... 18.00 — 19.00 h

mans passen infinitat d’objectes que utilitzem. Des de peces 
de roba, higiene personal, estris per cuinar i alimentar-
nos, objectes i eines de treball, transports, complements i 
gadgets per practicar les nostres aficions son indispensables 
i característics de l’espècie humana. Cada dia de les nostres 
vides els utilitzem i n’estem envoltats, des de que naixem fins 
que morim. Quin component fa que UN d’entre tots ells sigui 
el nostre preferit?

En els últims mesos, un seguit de persones anònimes han 
fet arribar una imatge del seu objecte preferit. La conclusió 
d’aquest recull d’objectes forma part d’un rigorós estudi 
sociològic de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló amb l’equip 
de científiques de la universitat de ThugLife, Namek. 

Inauguració: dissabte 13 de febrer a les 11 h
Horari d’exposició: de dilluns a divendres 

de 17 a 20 h fins el dia 18 de març

la mecànica quàntica, coneguda també com a física quàntica 
o com a teoria quàntica, és la branca de la física que estudia 
el comportament de la llum i de la matèria a escales micros-
còpiques, en què l’acció és de l’ordre de la constant de planck. 
es diferencia de la mecànica clàssica, generalment, a escala 
atòmica (molècules i àtoms) i subatòmica (protons, electrons, 
neutrons o fins i tot partícules més petites). els seus principis 
bàsics s’apliquen a molts dels camps de la física i la quími-
ca actuals, com per exemple, la física de partícules, la física 
nuclear, la física de la matèria condensada, la física atòmica 
i molecular, la computació quàntica, l’òptica quàntica, la quí-
mica quàntica i la química computacional. juntament amb la 
relativitat general, la mecànica quàntica és un dels pilars de la 
física moderna. a escala macroscòpica, les lleis de la mecànica 
clàssica s’aproximen a les de la mecànica quàntica. va sorgir 
a principis del segle XX per tal d’explicar diversos resultats 
experimentals de fenòmens d’origen microscòpic que no es 
podien entendre amb la física clàssica.

les descripcions que permet la mecànica quàntica inclouen 
el comportament simultani semblant a una ona i semblant a 
una partícula de la matèria i la radiació (dualitats ona-partí-
cula), i el principi d’incertesa d’heisenberg segons el qual no 
es pot saber, alhora i amb total precisió, el valor de certs ob-
jectes observables, com per exemple la posició i el moment 
d’una partícula.

tanmateix, alguns sistemes sí que presenten alguns d’aquests 
comportaments a escala macroscòpica; en són exemples 
coneguts la superfluïdesa (el flux sense fricció dels líquids a 
temperatures pròximes al zero absolut) i la superconductivi-
tat. la teoria quàntica també proporciona descripcions preci-
ses de molts fenòmens abans inexplicats, com ara la radiació 
de cossos negres i l’estabilitat dels orbitals electrònics. també 
ha ofert informació sobre el funcionament de molts sistemes 
biològics diferents, incloent-hi els receptors olfactius i les es-
tructures proteiques. 

tanmateix, la física clàssica sovint pot ser una bona aproxi-
mació als resultats obtinguts altrament per la física quàntica, 
típicament en circumstàncies amb nombres grans de partí-
cules o nombres quàntics elevats (tanmateix, encara queden 
algunes preguntes sense respondre dins el camp del caos 
quàntic).



Després de llicenciar-se en Belles Arts per la Universitat de 
Barcelona, Laia Gutiérrez decideix complementar la seva for-
mació amb diferents cursos de postproducció i un postgrau 
de CGI a l’Escola Grisart de Fotografia, a Barcelona.

Va començar a treballar com a dissenyadora gràfica en di-
ferents empreses de postproducció i estudis de disseny. Fi-
nalment decideix fer-se freelance en el camp del disseny, la 
direcció d’art i la fotografia. 

Factor (25)Factor (25)
laia GutiérreZ, fotoGrafia.

inauGuració: dissabte 16 d’abril a les 20 h
dates d’eXposició: del 18 d’abril al 20 de maiG.

horari d’eXposició : de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda.
dissabtes de 2/4 de 5 a 2/4 de 8
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exposició

Els seus projectes personals estan construïts en llocs on les 
dualitats es creuen, on el gris mig és més fosc. Explora el què 
es mostra i es manté ocult. Una aproximació a aspectes de la 
condició humana i la seva relació amb el territori sempre des 
d’una vessant inquietant.

En el seu pròxim projecte, l’artista visual experimenta amb 
l’identitat des d’una aproximació més plàstica.
Projecte que està en procés i que molt aviat sortirà a la llum 
a l’escola d’Arts Plàstiques Torelló, dins el cicle d’Art Contem-
porani Factor(s).

www.laiagutierrez.com

SANT jORDI
Torna el Drac Parrac ! Taller per infants. 
Us esperem el 23 d’abril a la tarda, a la plaça Vella de Torelló.

MERCAT DEL TRASTO
El diumenge 8 de maig, una nova edició del concurs de foto 
poesia visual.

CASAL D’ESTIU pER INFANTS
Taller Artístic Infantil, Estiu 2016.
Del 27 de juny al 29 de juliol. Horari: de 9.30 a 13.00 h
Per nens i nenes de 4 a 12 anys
PREU: 130€
10% de descompte per germà.

MATRÍCULA OBERTA DEL 9 DE MAIG AL 15 DE JUNY
Podeu fer les inscripcions de dilluns a divendres de 17 a 20 h

febrer — juny

Agenda 
d’activitats 
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agenda

FACTOR(S) CICLE D’ART CONTEMpORANI
FACTOR 25, LAIA GUTIÉRREZ, fotografia.
Inauguració: dissabte 16 d’abril a les 20 h
Dates d’exposició: del 18 d’abril al 20 de maig.

MOSTRA D’ALUMNES DE FINAL DE CURS
Del 13 al 17 de juny podeu veure diversos treballs realitzats 
pels alumnes a la sala d’exposicions a l’Escola.

RADIO CONGELADOR
El programa d’actualitat artística i altres discursos sense 
complexes del coŀlectiu Morir de Frío. S’emet l’últim dissabte 
de cada mes a Ràdio Ona, de 13 a 14 h i es repeteix el següent 
dimarts, de 20 a 21 h. El podcast el trobareu a:
www.morirdefrio.com/radio-congelador



Dissenya
les ulleres d’en 
Ten Shin Han
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concurs

dibuiXa unes ulleres a en ten shin han, tira-hi una foto, 
penja-la a el nostre mur de facebook i entre els millors 

dissenys sortejarem unes Genials boles de drac.

matrícula oberta fins al 26 de febrer de 2016
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monogràfics i tallers

monogràfics

tallers

FOTOGRAFIA

DIssenyA el Teu bIkInI

DecORAcIó De FesTes

TAlleR Dels cOlORs De lA cAsA

TAlleR D’IŀlumInAcIó

TAlleR De làmpADes D’ORIGAmI

DIbuIx De mODel

DIbuIx De mODel A l’AIRe llIuRe

TAlleR De TRAnsFeRs

RecIclATGe De peTITs mObles

lAnD ART

esTAmpAcIó

JOc FOTOGRàFIc

TAlleR De cARTRó

expeRImenTA Amb lA TAulA De llum
cOsTumITzA les Teves bAmbes

AuTO ReTRATs O selFIs mòbIl

dll

dll

dll

DIA

DIA

HORA

HORA

mONOgRÀFICS ADULTS

mONOgRÀFICS INFANTILS I  JOVES

TALLERS ADULTS TALLERS FAmILIARS

TALLERS JOVES

DURADA

DURADA

PREU

PREU

març 45€

45€

treu el màxim rendiment de la teva càmera digital.

farem el bikini a la nostra talla!

que les teves festes siguin úniques i personals.

utilitzarem els colors per sentir-nos millor 
i en harmonia.

que casa nostra es vegi molt més càlida, 
original i seductora.

aprendrem a fer una làmpada utilitzant la 
papiroflèxia.

dibuix del cos humà amb model al natural.

dibuixa el cos humà en un entorn únic: a la natura.

plasma imatges sobre diferents superfícies: 
fusta,mobles...

(decapé) com pots d’un aspecte diferent i 
personal a qualsevol moble.

acció creativa a la naturalesa amb materials 
naturals.

tècniques divertides per estampar les nostres idees.

mitjançant un joc d’observació aprendran 
a capturar imatges.

aprofitarem cartrons vells, per construir i donar 
vida a noves joguines.

vine a l’escola a jugar amb la llum, descobrirem 
com de divertida pot ser fent servir diferents 
materials.

fes que els teus peus parlin de tu!

treu o atreu el teu millor perfil amb quatre 
nocions bàsiques de fotografia.

ReTOc FOTOGRàFIc

pRòTesIs De mAquIllATGe

maig 

abril

aprèn les tècniques de retoc digital de fotografies.

maquillatges diferents i originals.

cuInA cOnTempORànIA 20.30—22.30 h abril

abril

abril

maig

noves possibilitats a receptes que ja coneixem. 

InTeRIORIsme 

pRàcTIques FOTOGRàFIques

cuInA peR nens

20—22 h

20—22 h 

17.30— 19.30 h

17.30—19.30 h

març—juny 40 €/men.

40 €/men.

32€/men.

40 €/men.

40 €/men.

28 €/men.

40 €

abril—maig

dissenya un ambient. personalitza un espai.

sortim a fer fotos

divertim-nos tot aprenent a fer a cuinar

vIsuAl meRcHAnDIsInG

DecORAcIó D’espAIs exTeRIORs

TAlleR expeRImenTAcIó (1 A 3 Anys)

14—16 h

19 —22 h

març
una eina bàsica per potenciar les ventes del vostre comerç.

la terrassa, el jardí, el balcó...

disfrutrem i experimentem jugant amb diferents materials.

escRIpTuRA cReATIvA

DIbuIx DIGITAl

20—22 h

20—22 h

20—22 h

març—juny

març—juny

març—juny

març—juny

març—juny

tècniques per posar en pràctica l’acció d’escriure, entesa com una disciplina artística. 

tècniques per aprendre a fer dibuixos amb el programa adobe illustrator.

mulTImÈDIA peR JOves

InTeRIORIsme – HAbITAcIó InFAnTIl

18—20 h

17 —20 h

experimenta amb les disciplines de l’art multimèdia: vídeo, fotografia, disseny gràfic i so.

com ambientar de manera creativa i original una habitació infantil.

DIbuIx 
eines bàsiques per introduir-se al món del dibuix i l’observació. 

20—22 h

20—22 h

20—22 h 50 €

dm

dc

dc

dc

dc

dj

dc

dc

dj

dm

dm

dm

65 €

45 €

60 €/men.

45 €

18 €

Per més informació, envia’ns un correu a eap@ajtorello.cat o consulta www.eapt.cat



si et dic la paraula “pintor”, quin és el primer que et ve al cap?
mmm... klimt!
T’han fet mai un retrat? sí, quan era adolescent. el va fer en capde-
vila! me’l varen regalar.
On el tens? ui, el té la meva iaia. ara no sé si el té penjat, però el tenia 
al “quarto” de cosir, mirar la tele...
Tens alguna peça d’art a casa? sí, va ser un regal d’una companya 
meva de la ràdio. em va regalar un quadre pintat per ella, que eren 
tres cares que totes tres s’estan fent un petó conjunt, i que simbolit-
zàvem el trio que fèiem al programa: en canalies la carot i jo. el tinc 
ben guardat.
quan eres petita t’agradava dibuixar, pintar...? pintar! a mi m’agrada 
pintar.
I de més gran? també. de fet m’acabo de comprar un llibre per pintar. 
m’encanta pintar.
quin color t’agrada més? per què? el negre. és el meu color. tothom 
relaciona el negre amb el dol... amb quelcom fosc, trist... que també, 
però jo el porto i vaig amb molta alegria pel món. el negre es pot 
portar amb un bon somriure. 
I posats a fer... quin t’agrada menys? mira... sempre havia dit que el 
marró... no li he trobat mai la gràcia... però tampoc l’odio.
quadrat, rodona o triangle? rodona!
Tradició o contemporaneïtat? contemporaneïtat.
Recordes alguna vegada que t’hagis emocionat davant una obra 
d’art? siií!! molt. molt molt. és una obra d’art que es diu “la jove 
màrtir” (de paul delaroche) que està al louvre de parís. jo em vaig 
plantar amb 18 anys davant aquesta imatge i em va impactar per-
què és ofèlia de hamlet pintada, allà afogada a l’aigua. i jo em vaig 
quedar morta.
quina és l’última exposició a la que has anat? artística no... és més 
documental. la de l’aiguat!
quin museu d’art (o obra d’art) t’agradaria visitar que no hagis vist 
mai? oh! a tots els que he volgut anar, de moment per sort i he po-
gut anar! bé, el Guggenheim de nova york. he entrat al de bilbao... el 
de nova york l’he vist per fora, he estat a les portes però no he entrat. 
ja tinc excusa per tornar-hi.
Hi ha algun artista que t’agradi especialment? bé, vaig flipar molt 
quan vaig veure Warhol... però és que n’hi ha molts!! sí, que si m’ha-
gués de comprar el quadre d’algú potser ara em compraria un klimt... 
escultures de rotonda... si o no? (riu) ai... si... si no? no ho sé... és que 
depèn de quines! no tinc opinió. ni m’hi sobren ni les trobaria a faltar. 
bé, si això dóna oportunitat a que hi hagi artistes que tinguin ganes 
de fer coses i que es vegin, però clar, posar per posar... 

quina et ve a la ment? me’n venen tres al cap... m’agrada la que hi ha 
a sant hipòlit (la “m” gegantina). la de manlleu, que no sé què vol dir. 
ric perquè a en crivillé li varen fer una escultura a una rotonda a seva. 
que es mou, es gira! sóc molt fan d’en crivillé, llavors em va fer molta 
gràcia que li fessin una escultura... és un punt “kitsch”, però mola. no 
ho sé... però si a les rotondes hi hauria d’haver més coses de natura, 
per què no una escultura?
creus que l’educació visual i plàstica està valorada com cal en l’etapa 
infantil? no... no, no. clar, no sé com funcionen ara les escoles... però 
fer plàstica era...(moviment despectiu amb les mans) jo penso que 
precisament en l’educació es valoren molt poc totes aquelles capa-
citats artístiques i emocionals... estan molt poc valorades. Gens. s’ha 
de fer molta feina aquí.
l’artista neix o es fa? possiblement penso que neix i que segurament 
tots podem ser una mica artistes. el què passa és que se’ns ha de po-
sar la plataforma necessària perquè puguem expressar el que tenim.
Dibuixa’ns alguna cosa amb els ulls tancats…
L’Elena dibuixa amb els ulls tancats la nina que dibuixa sempre la 
seva mare.

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

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

ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES DE TORELLÓ
www.eapt.cat

psicòloGa, seXòloGa 
i terapeuta de parella

Elena 
Crespi
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giocondtrevista

T. 93 850 46 64 
eap@ajtorello.cat


