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L’Espai Cal Sitges del municipi d’Artés presenta una 
programació d’exposicions temporals cercant entorns 
d’aprenentatge: espais compartits on reflexionar, 
crear, formar-se i inspirar-se.
Un espai de trobada, que permeti compartir i transferir 
coneixements i interrelacions amb les comunitats de 
la ciutat.
Cada exposició ha de ser una experiència compartida. 
D’aquesta manera l’Espai Cal Sitges serà una eina 
per afavorir la transversalitat entre l’àmbit de la cultura 
i educació, i generar un treball en xarxa que faciliti que 
aquesta intersecció tingui una dimensió de ciutat.

Programa d’activitats expositives



calendari / tallers
Marina Berdalet i Andrés
FEM UN LLIBRE D’ARTISTA?
SETEMBRE 

TALLER DIRIGIT
A partir de 6 anys / Professorat / públic en general

METODOLOGIA
Cada participant realitzarà un llibre d’artista seguint 
les consignes que s’aniran marcant.
Cada alumne/a decorarà el seu llibre lliurement, de la 
manera que vulgui i segons l’edat i el temps disponible, 
es pot realitzar un petit procés creatiu.

calendari i programa expositiu
Foc i fum [solitud i renaixença]
Marina Berdalet i Andrés

Foc i fum [solitud i renaixença] reflexiona sobre una realitat de la nostra existència: la no permanència. El 
poema Himne d’Ulisses a la terra, d’Agustí Bartra, és el punt de partida d’aquestes obres realitzades amb 
el fum originat per la flama d’un llumí, d’una espelma, d’una arrel de caquier... La força regeneradora de la 
natura es fa present en el poema i en l’obra plàstica.
L’exposició Foc i fum [solitud i renaixença] la componen una vintena de dibuixos, llibres d’artista i un vídeo 
sobre el procés creatiu del treball realitzat amb foc, mentre una veu recita el poema d’Agustí Bartra. La 
música d’aquest vídeo l’ha creat expressament per a aquestes obres el jove compositor Joaquim Abós i 
Berdalet.

SETEMBRE

TEMÀTICA 
Art i poesia
Filosofia, emocions



calendari i programa expositiu
Vi-Suals 21
OCTUBRE

Tretze escultures al voltant del concepte «Cercles»
disseny del projecte Roser Oduber

Ma Àngels Comellas · Marta Genis · Tamara Hernán-
dez · Hök · Pep Jaumandreu · Carme Magem · Núria 
Malé · Carme Margarit · Jaume Mestres · Assumpta 
Pla · Joan Ramon Reig · Enric Rodó · Teresa Soler

calendari i programa expositiu
Vi-Suals 21
OCTUBRE

Exposició fotogràfica col·lectiva «Cercles», a càrrec de 
membres de FotoArt Manresa.
La mostra vol reflexionar també sobre la circularitat del 
procés vitivinícola, en un homenatge a tots els professionals 
del món del vi. Hi participen: Bernat Bozzo · Josep Brunet, 
Joan Ant. Closes · Lidia de la Cruz · Felip Freixanet ·  
Queralt Lanza · Jordi Martínez · Gabriel Montes · Pep 
Moyano · Jordi Preñanosa · Robert Santamaria · Nasi 
Trape · Pura Travé.



calendari i programa expositiu
Arnau Farré
EL NAIXEMENT DEL SILENCI
NOVEMBRE

Un recull d’obres de caràctesr Barroc on podem observar una quantia de silencis represen-
tades mitjançant la tècnica a l’oli amb la finalitat de poder endinsar a l’observador en espais 
hermétics on habiten aquelles sensacions difícils d’expliocar amb la paraula , l’autor en ofe-
reix conjuntament un recull de poesies per la compremsió d’aquestes.

calendari i programa expositiu
Oriol Rojo Soler
DESEMBRE

L’Oriol barreja conceptes, una visió del món. 
Una mirada que filtra colors i formes. La riquesa de la seva mirada 
el porta a creacions sorprenents i belles.

ELS COLORS DEL COR



calendari i programa expositiu
Eudald Alabau
GENER - FEBRER

Sempre amb un peu en la vessant científica, i l’altre peu en el món de l’art, la seva recerca 
plàstica sempre s’orienta a plasmar ‘l’estètica i la grandesa de la natura.
Fulles, troncs i gran quantitat de matèria orgànica, en el subsòl, any rera any, ofegarien el 
bosc, si no fos per l’acció dels fongs i dels bacteris, que descomponen la matèria, que les 
arrels dels arbres aprofiten i reciclen.
En les peces de l’autor s’estableix un diàleg entre l’espai ple i l’espai desocupat. Hi 
figura un pla de fons i tota mena de materials reciclats configuren les estructures que 
corresponen a fongs i bolets Presento obres a la paret, relleus i obra escultòrica.

SAPRÒFITS
calendari / tallers
Eudald Alabau
Taller de gel
GENER - FEBRER

TALLER DIRIGIT
A partir de 6 anys / Professorat / públic en general

Referent al taller de gel, es tracta de disposar de gran quantitat de bricks de gel, aconseguits 
dins un congelador, per tal de fer muntatges escultòrics que posarem a l’ombra, i que podem 
il.luminar durant la nit.
Alguns dels bricks, tenen flors fetes amb material reciclat, en el seu interior, grapades amb 
un fil. Les pengem i quan el gel es fon, apareix la flor, comença la primavera. També podem 
posar-hi tot tipus d’estructures vegetals, construir torres amb els blocs, posar els blocs amb 
contacte amb formes de ferro. Envio imatges i pots escollir la que més t’agradi. Envia també 
alguna imatge de l’espai expositiu.



calendari / tallers
Ester Fabregat
ESCULTURA INFLABLE SOSTENIBLE
MARÇ - ABRIL

TALLER DIRIGIT
A partir de 6 anys / Professorat / públic en general
CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCULTURA INFLABLE SOSTENIBLE
Escultura, reciclatge, reutilització, performance, art d’acció, art col·lectiu.

ntroducció al món de l’escultura contemporània i al de la perfomance artística. Com una 
escultura es construeix des de la maqueta plegable en paper, a l’obra final de grans 
dimensions a través del concepte d’escala de petit a gran format. Reutilitzar-Repensar-
Reciclatge de deixalles domèstiques per convertir-les en matèria prima per realitzar treballs 
artístics. Sensibilització per la conservació del Mediambient. Despertar la consciència com a 
responsables del consum sostenible i del tractament dels propis residus com a consumidors.

calendari i programa expositiu
AERODINA
Ester Fabregat
MARÇ - ABRIL

Aparell volador construït mitjançant el reciclatge de bosses de polietilè de baixa densitat. Com 
qui es capbussa a l’aire, l’artista proposa a alumnes d’educació primària la construcció d’un 
volum per fer volar la imaginació. El resultat d’aquesta proposta col·lectiva són escultures 
cinètiques que s’inflen de l’alè de l’esperança de les futures generacions per tal de frenar el 
canvi climàtic tot repensant les deixalles i transformant-les mitjançant l’art. 
L’artista en col·laboració amb els infants de 5è de primària de l’escola Sant Salvador 
(Tarragona), 2019. Projecte dins de “L’Artista va a l’Escola”. 

https://lartistavaalescola.wordpress.com/tag/ester-fabregat/



calendari i programa expositiu
CALIGRAFIES DE L’ARBRE
MAIG - JUNY 

”Desemboscant” sorgeix de l’observació minuciosa de la natura: leitmotiv i obsessió de l’autor. 
Amb aquest sentit, Martí Boada fa les seves primeres passes d’una trajectòria plàstica, amb 
el desig de nuesa, no només arrel de la seva passió pel color verd, sinó també pels seus 
pensaments sobre el paisatge, punt de partida i punt focal d’aquesta exposició.
Martí Boada és professor al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i investigador de l’Institut de Ciència i Tecnologia del Medi Ambient a la mateixa 
universitat. Aquesta exposició estimula la curiositat ecològica de les persones que hi estan 
interessades, que passa a través de la traducció d’un bosc, sense trencar en sí el mateix 
bosc, sinó al contrari, bifurcant i estenent l’orgànic, tot i les limitacions del format. La mida 
física de les obres exposades ens descobreixen un gran arquitecte darrere d’elles, un gran 
creador invisible: “és l’obra del temps, és lent en la biologia de la peça, el meu treball és l’art 
del temps”. 

Martí Boada 

calendari i programa expositiu
ESTAMPES DELS MARGES
Alèlia Lleonart
JULIOL

La mostra és una proposta d’obra elaborada amb la tècnica japonesa d’estampació tataki 
zomei està organitzada pel Centre Cultural el Casino de l’Ajuntament de Manresa amb motiu 
del Premi Lacetània a la Trajectòria Artística en Gravat, que se li va atorgar a l’artista el 2020. 
El jurat va destacar la seva formació, creativitat artística i tasca docent.
Alèxia Lleonart començà a treballar en la tècnica tataki zome—per obtenir tints naturals 
d’origen vegetal— el 2013. Aquesta exposició recull obres des de llavors fins a l’actualitat, 
en les quals investiga aquest tipus de procediments. Com ella mateixa explica en el text que 
acompanya la mostra, “he entrat als marges i estic estampant això que penso amb les mans, 
mentre faig, trobant i aprenent allò que hem desaprès, i en recupero la consciència amb els 
sentits”.



organitza 

Lloc. Espai Expositiu Cal Sitjes
carrer Les Parres 44, 08271 Artés
Horaris consultar: https://bibliotecavirtual.diba.cat/artes-biblioteca

amb el suport


