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Contaminació acústica, contaminació en l’aire, contaminació pel petroli, contaminació lumínica, el forat 
de la capa d’ozó, pèrdua de biodiversitat, desforestació, problemes de residus urbans, contaminació 
del rius i aqüífers, efecte hivernacle i un llarg etcètera.

Aquests són problemes mediambientals que d’una manera conscient o inconscient patim cada dia. 
Una actitud bàsica davant d’aquesta problemàtica és el reciclatge i la transformació d’objectes habi-
tuals com el cartró, el paper, la llauna, el vidre, el plàstic i els residus orgànics en matèries primeres. 
Només és qüestió de voluntat ordenar cada residu al contenidor adequat, però, aquí finalitza la nostra 
tasca? Una altra bona manera de reciclar és la reutilització dels materials que ens envolten d’una 
manera creativa. L’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló ha volgut sumar un granet de sorra a aquesta 
causa i posar-hi èmfasi durant aquest cicle 2011-2012 que tanquem ara.

En el transcurs del segle XX, en veure que la societat de consum començava a perdre complexes, 
varis corrents artístics com el Dadaisme, el Pop-Art, l’Arte Povera, Fluxus i els Nouveaux Realistes, 
varen començar a utilitzar material de rebuig o part d’aquests com a manera d’expressar-se. Des de 
objectes quotidians, materials aparentment inservibles o deixalles, eren utilitzats com a recurs crític al 
creixement descontrolat de material que utilitza i llença l’ésser humà. Actualment, una bona part de 
creatius i col·lectius artístics d’aquí i de tot el món, utilitzen aquesta manera crítica d’expressar-se, 
convidant-nos a reflexionar sobre la nostra actitud. L’actitud de tots.

FACTOR (S)
Un cap de cérvol penjat d’una paret pot semblar 
una apel·lació a la taxidèrmia, però la peça es diu 
“Nature Calling”, la trucada de la naturalesa i està 
construïda a partir de cortines velles i material 
en desús. Dins el cicle de Factor(s), de l’Esco-
la d’Arts Plàstiques de Torelló, Jordi Arévalo i 
Roxxane Robinson ens presenten l’exposició que 
rep el mateix nom d’aquesta peça fins el mes 
de desembre. Una forma alternativa i sostenible 
de construir un missatge, d’explicar històries. 
Aquesta parella escultòria ens explica que el 
reciclatge és una forma humil de preservar els 
recursos de la natura. Nature Calling ens parla de 
la relació home-natura. Ens parla de la distància 
cada vegada més creixent entre les dues parts i 
fins-hi tot qüestiona si aquesta mateixa existeix. 
Varis factors com la contaminació ambiental, la 
gestió de la matèria prima fins arribar a ser un 
producte de consum, l’energia nuclear i les ener-
gies renovables, què deixem a les generacions 
futures, les formes d’interactuar entre hemisferi 
nord i sud, els residus sobrants incontrolats, i la 
falta de consciència real envers el canvi climàtic 
han portat a l’Arévalo i la Roxanne a construir 
aquestes peces que podreu veure a la sala d’ex-
posicions a l’Eapt.

La Inauguració serà divendres 26 d’octubre 20h 
i es podrà veure de dilluns a dijous de 16 a 19h 
fins el 21 de desembre de 2012.

Jordi Arévalo i Roxxane Robinson, Nature callingBernard Pras, The Wave

Reflexiona, recicla’t i reinventa.
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CURSOS

DIBUIX AL NATURAL (model)
dijous de 20:00 a 22:00 h

Aprendrem a observar, treballar el ple i el buit, 
les proporcions, llums i ombres mitjançant el nu 
com a exercici. Curs indicat per a persones de 
diversos nivells.

Matrícula oberta 
fins al 28 de setembre de 2012

TALLER JOVE
dimecres de 16:00 a 18:00 h

TALLER INFANTIL
divendres de 17:30 a 19:30 h

CUINA
dimarts de 20:30 a 22:30 h
novembre

Aquest taller adreçat a joves de 1r fins a 4rt 
d’ESO es treballen múltiples disciplines artísti-
ques: dibuix, pintura, volum, imatge, expressió 
graficoplàstica, disseny, projectes conjunts i 
individuals, concepte, comunicació i expressió. 
Adreçat a coneixement complementari o com a 
preparació per a batxillerat artístic.

Taller artístic infantil que contempla dibuix, 
pintura, volum, imatge i projectes, mitjançant 
activitats perceptives, manipulació i experimen-
tació, i activitats d’expressió i comunicació.
Grups de P3 a 2n de primària i de 3r de primària 
a 6è de primària.

Dotar els alumnes dels coneixements bàsics que 
els ajudin a crear els seus plats. Convertir uns 
productes concrets en plats diferents. Presentar 
estèticament un plat amb l’objectiu de provocar 
emocions als comensals.

FOTOGRAFIA (curs inicial)
dilluns de 20:00 a 22:00 h
octubre

El curs es divideix en dues parts: la part inicial, 
on aprendrem a llegir una fotografia i conèixer el 
funcionament de la càmera, i la part avançada, 
per posar en pràctica i reforçar els coneixe-
ments assolits.

VÍDEO
dimecres de 20:00 a 22:00 h
de novembre a desembre 

Utilitzarem Torelló com a plató. No ens cen-
trarem únicament en l’edició, sinó que també 
treballarem l’estructura del vídeo a realitzar i 
com utilitzar la càmera. 

RESTAURACIÓ
dimarts de 19:00 a 22:00 h

Aprendre a restaurar mobles antics de manera 
artesanal per mantenir-ne l’estat original, segons 
l’estil i l’època. Es treballen tècniques adequades 
per a cada moble, però també tècniques decora-
tives de reciclatge i transformació de peces.

COSTURA CREATIVA
dimecres de 19:00 a 21:00 h

Consisteix a transformar i personalitzar peces de 
roba que ja no utilitzem. Indicat per a persones 
que ja tinguin algunes nocions de costura i 
ganes de fer invents. En aquest curs reciclarem 
de manera original roba o complements que ja 
tinguem.

COSTURA
dimarts de 17:00 a 20:00 h

Es treballen diferents nivells d’aquesta disciplina 
d’indumentària, des de cosir un botó, passant 
pel disseny, el patronatge i la confecció, fins a 
crear una peça de vestir de la dificultat que es 
requereixi.

CERÀMICA
dimarts de 20:00 a 22:00 h

Iniciació a la ceràmica i principis bàsics: caracte-
rístiques del fang, el torn, la màquina de pastar, 
buidar, coure, modelar, utilització correcta de les 
eines específiques, esmalts i aplicació sobre les 
peces realitzades.

PINTURA
dilluns de 20:00 a 22:00 h

Orientar i donar suport de manera individua-
litzada, segons les necessitats i els interessos 
de l’alumnat. Realització de projectes propis i 
composicions lliures on s’apliquin les tècniques 
treballades.

MONOGRÀFICS

TALLERS A MIDA
Hi ha alguna activitat creativa que t’agradaria 
fer? Has pensat en algun taller que seria interes-
sant de participar juntament amb els teus amics, 
la teva família o altre gent que comparteix la teva 
curiositat? 

Proposa’ns un curs, un monogràfic o un taller! 
Nosaltres buscarem el professor idoni.

Vine’ns a veure i parlem. Necessitem un mínim 
de cinc persones per engegar el taller que us 
interessa.

El taller fet a mida és una oportunitat pensada 
per aquelles persones que tenen alguna 
inquietud relacionada amb l’art i la creativitat. 

Per tant, si vens amb una idea i un mínim 
de cinc persones que els interessi, nosaltres 
buscarem un professional que condueixi el taller 
o la classe i altres persones interessades fins a 
un màxim de 10 alumnes. Les propostes més 
interessants seran recollides i preparades per 
començar el pròxim mes de març del 2013, 
coincidint amb els segon quadrimestre del curs.

EXEMPLES:

“m’agradaria saber construir titelles”
“sempre he volgut estampar sobre roba”
“fa temps que bull fer un taller d’art sonor”
“a mi i les meves amigues ens encanta…”
“m’agradaria saber decorar espais”
“bull fer macramé contemporani”
“m’agradaria saber utilitzar un spray”

FANZINE N.2
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Matrícula oberta 
fins al 28 de setembre de 2012
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Per estar actualitzats sobre les activitats de l’escola, ja podeu visitar la nostra nova pàgina web. Allà 
trobareu més informació sobre cursos i monogràfics, com fer-se un taller a mida i espai per fer sug-
geriments i comentaris. A la pàgina d’inici veureu setmanalment les notícies més destacades. També 
podeu consultar exposicions, activitats per nens o no tant nens, projectes participatius i propostes.

www.eapt.cat
Seguix-nos també a facebook.

Després d’haver repassat tots els cursos i mono-
gràfics i sospesat quin de tots t’agradarà més fer, 
d’haver pensat quin dia vindràs a veure l’expo-
sició i d’haver visitat la nostra web: et convidem 
a reutilitzar aquest fanzine abans de llençar-lo al 
contenidor de paper i embrancar-lo en el profitós 
procés del reciclatge. Sempre recomanem utilit-
zar la imaginació abans de seguir els exemples, 
però us en donarem alguns per trencar el gel:

· Descobrir el món de la papiroflèxia i les seves 
aplicacions.

· Doblegar-lo uns quants cops i fer-lo servir de 
sotagot, o de falca de la taula.

· Reescriure-hi a sobre mentre parles per telèfon i 
enmarcar-lo per penjar al menjador de casa.

· Utilitzar-lo per fer collage, empaperar una paret, 
fer-se un barret i un llarg etcètera…

Si trobes una  nova utilitat a aquest fanzine, 
SI US PLAU, envia’ns la imatge per correu elec-
trònic que ens farà molta gràcia.

PER A MÉS INFORMACIÓ: 
TRUQUEU-NOS, 
VENIU A VEURE’NS, 
ENVIEU-NOS UN 
CORREU ELECTRÒNIC 
O VISITEU LA NOSTRA 
NOVA WEB.

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

Tel. 93 850 46 64 
eap@ajtorello.cat
www.eapt.cat

Horari d’atenció al públic: 
laborables de dilluns a dijous 
de 16:00 a 19:00 h

Horari d’atenció telefònica: 
laborables de 11:00 a 13:00 h 
i de 16:00 a 19:00 h

ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES DE TORELLÓ

escola
d’arts plàstiques 
torelló
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servei municipal

També pots passar el temps unint el punts.


