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INTRODUCCIÓ

PRIMERA ESCENA
2011 Ganes de fer coses noves

Fa un any, en un matí il.luminador, vaig tenir la idea però també la certesa absoluta del seu desenllaç: la Maria, la meva filla, no 

podia anar a un casal on l’entretinguessin durant l’estiu sinó que havia de trobar un projecte per a ella; un espai per aprendre, per 

incentivar la seva creativitat, on els convencionalismes fossin altres regles i on pogués, finalment, acostar-la a un món més lliure. 

Estava segura que la meva perseverància acabaria sent fonamental. Vaig demanar-li a la Mercedes Boronat que dibuixés un 

projecte amb tots els ingredients necessaris i va oferir-nos un programa que semblava retallat de la meva primera idea; va triar 

professionals fantàstiques i semblava que tot seguia un mateix fil, sense estructures pre-establertes: m’agradava molt!  Vaig 

parlar amb la Maria Rosa Canela, la directora de la Mafalda, i li vaig explicar el projecte. Em va oferir un espai fantàstic, una bombo-

lleta verda entre les illes quadrades del Poblenou i em va oferir la seva saviesa... quina gran sort! Al final, a poc a poc, vam trobar 

un nom que parlava el mateix llenguatge, que tenia principis fonamentals en les nostres vivències i que projectava noves 

convencions. Ja teniem Dadà! 

SEGONA ESCENA
2012 Ganes de repetir-ho!!!

Després de l’experiència del primer any i amb les mateixes ganes proposem un altre casal d’estiu. La Mercedes com a directora 

artística, la Maria Rosa com a organitzadora de l’espai, els tempos i la logística. Teniem ganes de tornar-hi i de fer-ho més allargat. 

Més idees, més experiència i molts ideals transparents.

Esperem que disfrutin molt!!! 

Ester Rovira

Dadà 2011 (Barcelona)
La Sofia, la Berta, la Gabriela i la Maria a classes d’Art i Tecnologia amb la Susanna Tesconi. 



Dadà 2011 (Barcelona)
Diferents moments del casal amb la Brisa Rebés, la Susanna Tesconi, la Mariona Farrés i els nens que hi van participar.



El seu primer contacte amb la dansa té lloc el 1981 iniciant la seva formació a l’Institut del teatre de Barcelona. El 1986, becada per 

la Generalitat de Catalunya inicia un període de 4 anys de formació a Nova York a Martha Graham School, José Limon Dance 

Company y Merce Cunningham Studio. El 1987 guanya el II premi Tortola Valencia amb la coreografia “Jaucetz Gött” iniciant la 

seva carrera com a coreògrafa. Crea la companyia Satsumas el 1993 dirigint diferents espectacles, entre tots “Petunias”, 1995. El 

1999 entra en el Centro Andaluz de Danza com a pedagoga i coreògrafa. “La bicha del Edén” del 1999, “Bichos de Hierba” 2000 

sòn algunes de les peces que han recorregut el territori andalús. L’any 2000 funda el Palacete de La Boro, centre d’investigació 

del moviment on, a part de crear les seves peces, ensenya la seva metodologia per actors i ballarins. Crea “The Red Fox”, peça 

per la pel.lícula the “Tulse Luper’s Suitcase” de Peter Greenaway (2001).

Al llarg de la seva carrera ha col.laborat com assessora de moviment en diverses produccions de Ramón Oller, Oriol Broggi, Pau 

Miró, entre d’altres i com a directora d’escena per companyies emergents.

El seu treball actualment fusiona constantment les arts escèniques i les arts visuals tant en videocreacions: “Moksha”, produc-

cions escèniques com “Magic Home” i “Butterfly”, o també en les performans “Cold-Fred-Frío”, “The end.Off” “To Vibrate” i “To 

Cook For”.

Vint-i-cinc anys com a pedagoga de l’art del moviment .

MERCEDES BORONAT
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CONCEPTE
Aquest casal és una proposta de programa creatiu, educatiu i lúdic volcat a nens i nenes entre 5 i 8 
anys. El programa inclou diverses activitats i tallers impartits per professionals de diverses disciplines 
que comparteixen continguts pedagogics i metodologia.

La finalitat de tot el programa és despertar la senbilitat, a través de l’art del moviment, la música, la 
fotografia i l'art visual. Donar l’espai i el temps perquè cada nen i nena pugui descobrir la seva única i 
pròpia creativitat.   

A través de l ‘art els nens es desprenen de l’estrés i tenen més salut, més força i més creativitat. Són, 
en definitiva, més lliures.

Mercedes Boronat 
Directora del Palacete de la Boro
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FITXA TÈCNICA
Programa creatiu, educatiu i lúdic per a despertar, els mesos de la calor, la sensibilitat dels nens a 
través de diferents disciplines com la fotografia, la música, l’art i la dansa.

EDAT

Nens i nenes de 5 a 8 anys
[Que hagin acabat P5, primer o segon de primària]

CAPACITAT

1 grup de 15 nens
o
2 grups de 12 nens 
[Separats per edats]

LLOC

Escola Mafalda
Rambla del Poblenou, 157
08018 Barcelona 

DIES I HORARI

del 16 al 27 de juliol de 9.00h a 17.00h

TALLERS

Moviment creatiu
La rítmica de Jaques-Dalcroze
Plàstica, la consciència de la creació
Click, taller de fotografia

PREU

350€ /175€ la setmana
RESERVA DE PLAÇA

175€
La Caixa 2100 0468 03 0200277654
Maria Canela Masoliver

IDEA I DISSENY

Ester Rovira
DIRECCIÓ CASAL

Brisa Rebés
ASSESSORA ARTÍSTICA

Palacete de la Boro [Mercedes Boronat]
ORGANITZACIÓ

Escola Mafalda

05





dadà2012

HORARI 

Matí

  9.00 a 9.15 Entrada

  9.15 a 10.30 MOVIMENT CREATIU [Brisa Rebés]

10.30 a 11.00 Pati i esmorzar

11.00 a 12.30 LA RÍTMICA DE JAQUES-DALCROZE [Mariona Farrés]

  o

  PLÀSTICA, LA CONSCIÈNCIA DE LA CREACIÓ [Gemma Vittolo]

Migdia

12.30 a 13.00 Dinar i descans

13.00 a 14.00 Lliure

Tarda

14.00 a 15.00 Deures

15.00 a 16.45 ESPAI LLIURE [Brisa Rebés]

  Jocs d’aigua, creatius, teatre o pel.lícules

16.45 a 17.00 Sortida

Una professora acompanyarà als nens en totes les activitats i tallers
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Opció 1



HORARI 
Grup Petits
Matí
  9.00 a 9.15 Entrada
  9.15 a 10.30 MOVIMENT CREATIU [Brisa Rebés]
10.30 a 11.00 Pati i esmorzar
11.00 a 12.30 LA RÍTMICA DE JAQUES-DALCROZE [Mariona Farrés]
  o
  PLÀSTICA, LA CONSCIÈNCIA DE LA CREACIÓ [Gemma Vittolo]
Migdia
12.30 a 13.00 Dinar i descans
13.00 a 14.00 Lliure
Tarda
14.00 a 15.00 Deures
15.00 a 16.45 ESPAI LLIURE [Brisa Rebés]
  Jocs d’aigua, creatius, teatre o pel.lícules
  o
  TALLER DE FOTOGRAFIA [Montse Casas]
16.45 a 17.00 Sortida

Grup Grans
Matí
  9.00 a 9.15 Entrada
  9.15 a 10.30 LA RÍTMICA DE JAQUES-DALCROZE [Mariona Farrés]
  o
  PLÀSTICA, LA CONSCIÈNCIA DE LA CREACIÓ [Gemma Vittolo]
10.30 a 11.00 Pati i esmorzar
11.00 a 12.30 MOVIMENT CREATIU [Brisa Rebés]
Migdia
12.30 a 13.00 Dinar i descans
13.00 a 14.00 Lliure
Tarda
14.00 a 15.00 Deures
15.00 a 16.45 ESPAI LLIURE [Brisa Rebés]
  Jocs d’aigua, creatius, teatre o pel.lícules
  o
  TALLER DE FOTOGRAFIA [Montse Casas]
16.45 a 17.00 Sortida

Una professora acompanyarà als nens en totes les activitats i tallers

creativitat, ritme i moviment
dadà2012
estiu

Opció 2
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ACTIVITATS

MOVIMENT CREATIU
Brisa Rebés

La dansa és una eina molt important en el desenvolupament de la persona, entesa també com a eina 
d’expressió, de comunicació i de convivència. El treball que proposem consisteix en conèixer i 
desenvolupar les capacitats individuals, potenciar la creativitat del moviment corporal alhora de 
compartir-ho i treballar en grup.
Utilitzarem materials, metàfores i imatges per ajudar a la comprensió de textures de moviment. Farem 
que l’activitat sigui lúdica, respectant el moviment espontani que sorgeix del ritme interior, de les 
habilitats i de necessitats de cada alumne.

Programa
CONSCIÈNCIA CORPORAL
1 Construcció del l’eix
* Conceptes generals de l’anatomia aplicada al moviment (estructura òssia i muscular) 
* Alineació  
* Punts de recolzament a terra  
* Construcció de l’equilibri
2 Respiració 
* Inspiració i expiració
* Coordinació amb el moviment 1.3 Principis de moviment:
* Dinàmica 
* Inèrcia  
* Pes 
* Suspensió
3 Coordinació del moviment de diferents parts del cos
* Execució fluida i coordinada del moviment de diferents parts del cos.

ESPAI
1 Nivells
* Baix, mig i alt
2 Utilització de l’espai
* Kinesfera (espai del moviment del cos) 
* Plans de moviment 
* Direccions i punts en l’espai  
* Trajectòria
* Tipus de desplaçament



LA RITMICA DE JAQUES-DALCROZE
Mariona Farrés

La rítmica és un mètode musical que posa en relació els lligams naturals entre el moviment corporal i 
el moviment musical fomentant el desenvolupament de les facultats artístiques d’aquell qui la practi-
ca.
Mitjançant l’estimulació de la motricitat global, la percepció i la consciencia corporal es permet al 
music amateur o professional de tota edat, de viure el seu propi cos com un primer instrument, pel 
qual la seva musicalitat serà ressentida i transmesa.
Aquesta metodologia pluridisciplinar posa en interacció la música i el moviment cristal·litzat en l’espai. 
Aquesta utilització particular de l’espai i de l’energia posa en relació els fenòmens sonors i motors, 
acompanyats per la gran gamma d’exercicis audiomotors que ajudaran a desenvolupar la oïda 
musical, l’audició interior i l’expressió personal.
En aquest mètode interactiu, l’aprenentatge en grup permet al nens, adolescents i gent de tota edat a 
desenvolupar les aptituds auditives i motores, la memòria i la concentració; educa la sensibilitat, 
l’espontaneïtat i la capacitat de representació rapida; estimula la creativitat i afavoreix una integració 
harmònica de les facultats sensorials, afectives i mentals de la persona. Podria definir-se com una 
gimnàstica integral del reflex i del conscient

Tots els principis pedagògics de la metodologia que van ser escrits per Emile Jaques-Dalcroze:
1 Viure Escoltar, moure’s.
2 Percebre escoltar, reaccionar, sentir. 
3 Interioritzar Reproduir i representar. 
4 Expressar Imaginar, realitzar, improvisar. 
5 Simbolitzar Identificar, escriure, descriure. 
6 Crear Inventar, compondre
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PLÁSTICA, LA CONSCIÈNCIA DE LA CREACIÓ
Gemma Vittolo

En aquest taller de pintura i escultura es desenvolupa la nostra capacitat creativa. Es posa de mani-
fest els nostres valors entorn la realitat i l’ home .I ho fem amb materials diversos com pintura, fang, 
collage i  assemblatge.
Viurem cultura i art, buscant testimonis d’ abans i d’ara, i a més, d’àmbits molt diversos com escrip-
tors, escultors, pintors, arquitectes…
Assajarem la nostra identitat, experimentarem amb idees per tal de donar forma a un pensament 
propi a l’ edat dels nens/ nenes sòlid, responsable, espontani, personal, constructiu…
Seqüència temàtica:
1ª: plasmar la seva realitat més immediata a través d’objectes  personals significatius pels nens/nenes 
, per tal de prendre consciència i consolidar el seu món particular.
Per d’ altra banda, mostrar el seu entorn: l’ espai urbà (Barcelona) com a ciutat,comerç, consum, 
tecnologia… Aprofitar aquests motius per comparar-ho amb altres espais , i a partir d’ aquí treure’n 
significats, visions, emocions, sentiments.
I per últim, projectar-ho a fi de concloure la nostra experiència amb una exposició col·lectiva.



3. Fem un dibuix amb llum i formes !!!!
Farem uns Fotogrames.
Farem les nostres imatges directament dibuixades damunt el paper fotogràfic, amb dibuixos, textures 
i objectes varis. El resultat serà màgic.
Taller de cap de setmana, : 1 o 2 matins. Poden fer-se torns de 2 hores. Grups de 10 nens per cada 
professora o 10 nens amb els seus pares.
Necessitem un quartet fosc per manipular el paper fotogràfic i revel.lar-lo.

4. Fem les imatges de la meva vida!!!
Farem un Foto-album divertit.
Els entregarem unes làmines per a intervenir-hi, amb unes imatges impreses com a fons, hauran de 
completar-les amb fotos, retalls i altres materials, mostrant-nos els seus gustos i les seves preferèn-
cies.
Taller: 1 o 2 matins. Poden fer-se torns de 2 hores. Grups de 10 nens per cada professora o 10 nens 
amb els seus pares.

5. Fem un llibre flipant!!!
Farem un flip-book.
Els ensenyarem com realitzar un flip-book, que ells hauran només de muntar. Els hi explicarem 
breument el seu funcionament, i hauran de triar un objecte, animal, vegetal o persona que vulguin 
“animar” en el seu llibre.
Taller de cap de setmana, : 1 o 2 matins. Grups de 8 nens per cada professora o 10 nens amb els seus 
pares cada cop.

6. Fem-ho amb colors !!!!
Farem un quadre amb games cromàtiques.
Els hi entregarem una suport com a fons. Les taules estaran muntades per tonalitats fredes, mitges o 
càlides, i ells hauran de triar amb quines games volen treballar. Hauran de confeccionar una escena o 
quadre, només amb elements d’aquells colors I la seva gama, a partir de materials nous i reciclats que 
els hi donarem.
Taller de cap de setmana, : 1 o 2 matins. Poden fer-se torns de 2 hores. Grups de 10 nens per cada 
professora o 10 nens amb els seus pares.

CLICK, TALLER DE FOTOGRAFIA
Montse Casas i Eugènia Ortiz 

PETITES EXPERIÈNCIES FOTOGRÀFIQUES
Tallers infantils i familiars de fotografia, i de treball amb la imatge.
Aquests tallers estan pensats per un públic infantil entre 5 i 8 anys, o per famílies que vulguin 
participar-hi, amb fills de diferents edats, podent tractar-se d'un progenitor o ambdós amb els seus 
fills, o amb els avis. La manera de treballar els tallers serà bàsicament la mateixa, tot i que amb les 
famílies es pot treballar d'una forma més autònoma, i els grups poden ser més grans, donat que els 
pares ens ajuden en les tasques.
Tot el que presentem és només una proposta, adaptable en quan a nombre de gent I durada segons 
els espais, el temps disponibles, i les característiques del centre.
Els materials els podem gestionar nosaltres I encarregar-nos del muntatge total, o fer-ho en 
col.laboració amb el centre.
La temàtica i les tècniques de tots els cursos, són bàsicament fotogràfiques però aniran molt lligades 
a l'experimentació i a la confecció amb altres materials, sempre cercant una vesant lúdica en tota 
activitat.
Aquests cursos poden realitzar-se en sessions d'una jornada, així com en format setmanal o 
mensual.
Som dues fotògrafes professionals, i amb experiència docent en fotografia. En aquests cursos 
podem participar-hi una o les dues, i tenir assistents si és convenient.

1. Fem una capsa que fa fotos !!!!
Farem una càmera estenopeica .
Confecció d'una petita càmera estenopeica, que prèviament hem preparat, i ells hauran només de 
muntar. Els hi explicarem breument el seu funcionament, i a fer fotos! Quan hagin fet la seva primera 
presa la revelarem, a partir d'aquí seguim treballant.
Taller de cap de setmana : 1 o 2 matins. Grups de 8 nens per cada professora o 10 nens amb els seus 
pares cada cop.
Necessitem un quartet fosc per manipular el paper fotogràfic i revel.lar-lo.

2. Fem el nostre conte!!!!
Farem un conte il.lustrat amb imatges i texts reciclats.
Confecció d’un conte, basat en la llegenda de St. Jordi, a partir d’un llibret que confeccionarem amb 
text i imatges reciclades de premsa.
Taller de cap de setmana, : 1 o 2 matins. Poden fer-se torns de 2 hores. Grups de 10 nens per cada 
professora o 10 nens amb els seus pares.
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CURRICULUM VITAE

BRISA REBÉS ESPÍ
12 de novembre de 1981

FORMACIÓ ACADÈMICA

Actualment formant 4rt curs de Pedagogia de la Dansa al Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre de Barcelona i 

especialitzant-me en Ritme i Moviment a l’Institut Dalcroze de Ginebra (Suïssa).

Dansa creativa amb la Núria Vives a l’Eix, Palafrugell, del 88 fins el 91.

De 1990-1995 membre de la companyia Plis Plas Balls (Balls de saló, Empordà)

1998-99: Medalla de bronze de Balls de Saló, Girona.  

En el 2000 nivell D Balls de Saló de Competició, Barcelona.

De 2001- 2009 Dansa oriental amb Mounique Neith, Lesya, Said el Amir, Djamila, Mo Gedawi (Barcelona)

Des de 2005 i fins ara, Dansa contemporània amb Anna Roblas, Kuka Feliu, Peter Mika, Olga Cobos, Juan Carlos Lèrida, Maurice 

Fraga, Alexis Aupierre, Natalie Labiano, Lipi Hernández, Damian Muñoz, Gustavo Ramírez, Tomeu Vergés, Mar Gómez, Laura 

Arís, Lali Ayguadé, Janusz Subicz, Sonia Gonzalez, Cesc Gelabert, The Slovaques, Maxime Iannarelli, Shirley Esseboom, Sol 

Picó, Pepe Hevia, Bebeto Cidra, Laura Vilar , Anne Mittelholzer i Foofwa d’Immobilité.

A partir de 2006 i fins ara, formació de dansa clàssica amb Maria Elvira Buck Gili, Anna Roblas i Guillermina Coll.

Formació en danses tradicionals i populars catalanes durant 3 anys (2003,2008 i 2009) al Dansaneu, organitza el Centre de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya amb Joan Serra, Jordi Rubio, Cesc Franquesa, Blanca Mostaza, Ramon Vallverdú.

Formació en Anatomia pel Moviment amb Blandine Calais i Nuria Vives: cursos de Cinètica Respiratòria,Columna Vertebral i 

Músculs Abdominals (2008-2009). (www.anatomiaparaelmovimiento.com)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

1994 – 1995: Professora de balls de saló i espectacles d’animació al Càmping Cypsela de Pals, Girona.

1995 –1996: Professora balls de saló al Aparthotel Golf Beach de Pals, Girona. Actuacions setmanals.2005 – 2006: Professora

dansa oriental per a la Comissió de Festes de Begur, Esclanyà, Baix Empordà, Girona. 2006: Dansa oriental - iniciació al Centre

Cívic de Palamós. 2005-2006: Professora de dansa oriental a la Casa Cultural d’Andalusia de Palamós, Girona. 2 grups: nens i

adults.

Juliol 2006: Taller Intensiu a l’Ateneu de Palafrugell. Espectacle Oriental a l’Ateneu. Octubre – Juliol 2007: Curs dansa oriental i

balls de saló a l’Ateneu de Palafrugell. Juliol 2007: Organització Festa Oriental a l’Atenu de Palafrugell.

Febrer - Setembre 2007: Secretària del centre l’Eix de Palafrugell. Organització dels cursos d’Anatomia per al Moviment amb

Núria Vives i Blandine Calais.

Octubre 2006 – juny 2008: Professora balls de saló al Centre Fraternal de Palafrugell. Gener 2008 – Octubre 08: Secretaria del

Centre de Dansa Máxime d’Harroche de Barcelona.

Des de Gener 2009 i actualment estic donant classes de dansa per a joves que necessiten una atenció especial de 15 – 17 

anys, a l’Eix, Palafrugell (Girona)

Gener – juny 2009 -Escola Josep Maria Jujol de Barcelona donant classes de dansa creativa a nens i nenes de 4 -5 anys. Juliol 

2009- Dansa Creativa a l’Eix (nenes i nens de 2,5 anys a 6) Setembre 2009: taller Dansa Creativa a l’Ateneu de Palafrugell per

adults

Octubre 2009 – juny 2010: Dansa creativa ( 3-5 anys) a l’Eix, Palafrugell.

Octubre 2010 - juny 2011: Escola de Primària Mestre Gibert, de Barcelona, dansa creativa amb nenes i nens de 6 a 9 anys (3 

grups)



CURRICULUM VITAE

ÈLIA GENÍS RODRÍGUEZ
13 d’octubre de 1981

FORMACIÓ ACADÈMICA

· Dansa Clàssica per la Royal Academy of Dance de Londres  1984-1994

· Màster en Dansateràpia a l’Universitat de Barcelona (Fundació Bosch i Gimpera 2000-2003

· Dansa-teatre al Palacete de la Boro 1998-2011

· Laboratori d’Expressió Corporal Dramàtic dirigit per Jessica Walker 2004-2006

· Actualment realitzant formació professional del Mètode Feldenkrais (formació acreditada per la Euro Tab)

· Formació artística complementària

· Màster La Consciència del moviment Barcelona, Octubre-Desembre 2010-2011

· Dansa Contemporània: Ramón Oller, Cesc Gelabert, Thérese Lorenzo, Keith Morino, Joe Alegado, Natalia Vinyes, Rick Merril, 

Alexis Eupierre, Lipi Hernandez, Pepe Hevia, Lali Aiguadé, Jordi Casanoves, Sol Picó, Roser Lòpez, Guy Nader, Sonia Rodriguez..

· Dansa Clàssica  Carme Trèmols, Inma Sàrries, Natalia Vinyes, Thérese Lorenzo, Guillermina Coll, Montse LLopis, ..

· Dansa Butho Carlota Ilkea, Fedora Fonseca, Rosana Barras..

· Dansa teatre Mercè Boronat, Nazaret Panadero, Pau Aran, Txell Txeca, Mal Pelo,..

· Danses Japoneses, de l’Índia i girs sufís  Eva Mas, Cristina Manrique, La Negra, Myriam Szabo

· Katsugen Magda Barneda, Nuria Padrós,

· Tao Yin Mestre Tong

· Tallers d’interpretació amb Rafael Durant

EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA

-HAPPY HA HA, INFANTIL DE DANSA TEATRE

http://vimeo.com/24258547

Can Felipa, 10 d’Abril 2011 / Sala Trono, 17 d’Octubre 2011, Tarragona/ Sala Miguel Hernández, Sabadell Març 2010 / Teatre Infantil i juvenil, Sabadell 

Setembre 2009 / Can Felipa, Barcelona Novembre 2009 / En Cartellera, Teatre Gaudí, Barcelona de setembre 2011 a abril 2012-01-28

- BUTTERFLY peça de grup dirigida per Mercè Boronat.

www.mercedesboronat.com

La Marina, Barcelona 2009 / Es Baluard, Museu d’Art Contemporani de Mallorca, Febrer 2010

- COLD FRED FRÍO; THE END OFF; TO COOK FOR. 
Performance-triologia dirigida per Mercè Boronat.

CREACIÓ I INTERPRETACIÓ

- CHANÇONS D’AMOUR O LA RESPOSTA EL PROBLEMA DE L’EXISTÈNCIA HUMANA
Concepte de Montse Roig. Creació i interpretación: Montse Roig i Èlia Genís.

Presentació del treball en procés el 18 de març a Can Felipa dins el cicle “El meu veí fa performances”

Residència el Centre Cívic de la Barceloneta i Palacete de la Boro.

Presentacions del treball en procés: Centre Cívic de la Barceloneta (juny 2011), Casa del Rellotge (juliol 2011), Llibreria Documenta (juliol 2011)

- TRES QUADRES VERS LA VINYA
Concepte: Èlia Genís Creació i interpretació: Èlia Genís  Direcció: Eva Mas Corbacho.

Presentació Celler La Vinyeta de Mollet de Peralada (agost 2010)

- LA BELLESA DE LO ABSTRACTE
Creació i interpretació: Èlia Genís 

Acompanyament musical: Euclydes Mattos

Veu: Maria Teresa Noguera

Presentació: Monestir de Sant Pere de Rodes i Claustre de Vilabertran, dins Jornades Patrimoni Europeu 2010.
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- NAAD (L’ESSÈNCIA DEL SO)
Concert de música espiritual al Museu dels Sants d’Olot (juliol 2010)

Moviment, interpretació i creació: Èlia Genís 

Veu:  Maria Teresa Noguera

-LA CASADANSA
Performance,video-instal.lació estrenada a Figueres a l’agost 2009 dins del Cicle Nit Blanca de TV3.

Imatges i muntatge musical per Lluís Izquierdo Mosso. Creació i interpretació: Èlia Genís.

Assistent de direcció: Mercè Boronat.

- MÍNIMA DISTÀNCIA
Vídeo dansa.

Música: saxofonista David Salleras

Vídeo artistes:  Àlex Salleras

Interpretació: Èlia Genís.

Presentat els Caputxins de Figueres (agost 2007) i Teatre Municipal de Figueres (setembre del 2009)

- TRASPASSOS, IV MOSTRA DE PECES CURTES , MERCAT DE LES FLORS
Coreografia: Sonia Fernández Lage

Música i animacions: Guillem Llotje

Interpretació: Sonia Fernandez i Èlia Genís.

- 5 SOLOS ACOMPANIED (PATROCINAT PER ARTS COUNCIL ENGLAND)
Concepte:  Vicky Mateu Intèrprets i Creadores:  Èlia Genís, Vicky Mateu, Debby Purtill, Carolyn Reece, Hellen Smith.

Assistent de moviment Simon

Assistent d’interpretació Jim

Presentat en el teatre de Dance City, Newcastle.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL COM A PEDAGOGA DEL MOVIMENT

· Professora a la Bobina des de 2008 (centre de formació per actors) de dansa- teatre i expressió corporal.

· Dansa creativa dins de l’ampli projecte artístic que ha desenvolupat Mercè Boronat en el Palacete de la Boro (2011-2012)

· Dansa creativa a l’escola Pere Aimerich de Sant Joan d’Espí (2010-2012)

· Consciència Corporal a centre de Kinesilologia VidaKine, Montmeló (2010-2012)
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CURRICULUM VITAE

MARIONA FARRÉS LLONGUERAS
23 de maig de 1985

FORMACIÓ ACADÈMICA

- ESO i Batxillerat al IES Angeleta Ferrer i Sensat.

- Magisteri musical a la Universitat Ramon Llull de la facultat Blanquerna a Barcelona.

- Post Grau de Pedagogia Musical a la Universitat Autònoma de Bellaterra

- Carrera de piano ( 12 anys) i 2 de guitarra. Títol de Grau Mitjà de Música al Conservatori de Música Victòria dels Àngels de 

Sant Cugat del Vallès.

- Actualment realitzant el 4rt curs i acabant  la Diplomatura de Dalcroze a l’Institut Dalcroze de Ginebra (Suïssa)

- Actualment fent un Post Grau Dalcroze per a Gent gran.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

- Mestra de Música a l’escola de música de Sabadell “A Tempo”. Any d’inici, el curs 2002 fins el 2007.

- Actualment professora de Ritmica Dalcroze a l’escola “ Ecole de Musique Ville de Lausanne”  i a l’escola “ Conservatoire de 

Terre Sainte et environs” amb nens d’edats de 4 a 7 anys. 

- Fent substitucions al mateix Institut Dalcroze de Ginebra en nens d’edats des de 3 anys fins a gent adulta. 

- Actualment, iniciant un projecte sobre la Opera “Orfeo aux Enfers” pel Conservatori de Música de Ginebra.

- Començant un projecte on hi investigo la relació que hi ha en el treball dels actors i la rítmica. 
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CURRICULUM VITAE

GEMMA VITTOLO
27 de juny de 1971

FORMACIÓ ACADÈMICA
1977-1985 : Graduat Escolar obtingut a Nostra Senyora del Carme de Sabadell.
1985-1988: Batxillerat Unificat Polivalent cursat a Vidal i Barraquer de Sabadell,amb l’ opció de lletres mixtes.
1989: Selectivitat a la convocatòria de juny (qualificació: 7.8).
1989-1994: Belles Arts a la Universitat de Barcelona. Amb l’obligatòria de Pedagogia i el C.A.P.
FORMACIÓ PERMANENT:
1987-1990: Formació acadèmica en el taller del pintor sabadellenc  “Joseo”. Sabadell
1990-1994: Perllongament de la formació artística teòric-pràctica en l´”Estudi” del carrer Vergos de Sarrià (professors llicenciats 
en Belles Arts).
1994: Curs “Juego, creatividad y aprendizaje” coordinat per la doctora en ciències pedagògiques Alicia Minujin .
1994:  Assistència a les conferències sobre “L ‘ aprenentatge artístic i la comprensió de l’ art” .Arthur Efland.
1995: Participació en el  Simposi “Els límits del museu” a la Fundació Antoni Tàpies.
1996: Assistència en les  1es Jornades d’Aprenentatge  Primerenc. Reus.
1996: II Jornades  d´Història de l´ Educació Artística.UAB.
1996: Cicle de conferències “Passió i Tedi en l´Art Contemporani”centre cultural de la Fundació “La Caixa”.
1997:  Participació activa en la  X Trobada de Plàstica: Art i Educació, i presentació de la comunicació “La interacció de l’infant i el 
medi socio-cultural: vehicle per una formació integral i crítica”.
1997:  Curset d’ Història de Catalunya del Departament de Cultura de la Generalitat.
1998:   Participació activa en el ”4º Congreso Mundial de educación Infantil”.Madrid.
1998:  Seminari d’estudi “L’approccio di Reggio Emilia nell’ Educazione dell’infanza”.
2006:  Curs  ”Estar bé o sentir-se bé ? Presa de consciència de l’ actitud vital i apropament al reconeixement de les emocions”, 
a la Fundació Blanquerna.
2006: Curs “ Resolució de conflictes i mediació escolar”, a la Fundació Blanquerna.
2007:  Curs de tècniques d’ expressió oral  (ICE).
2008: Curs “Argumentació i raonament crític”. Activitat dels Estudis Universitaris inclosa en l’ oferta de la Xarxa Vives d’ 
universitats.
2008: Conferència “La construcció política de la por a la immigració”. Xavier Casals, historiador i professor de la Universitat de 
Ramon Llull.
2008: Conferència “Apropament al món laboral: L’hora de la veritat: aconseguir una bona feina” Ramon Juliana Trulls, enginyer 
industrial i professor col·laborador de postgraus i màsters de recursos humans. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
2008:  Tasts Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).: “La microscòpia del futur, una eina per la ciència”.Jordi Camprubí 
(artista) i Mònica Roldàn (Servei de Microscòpia Electrònica de la UAB i per a la creativitat artística.
2008-2009: Curs “Aprenentatge per servei”, a la Fundació Blanquerna.
2009: Participació en les  VI Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials,Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB).
2009-2010: Curs d’informàtica a l’ ESEC. Paquet office.
2011-2012: Curs de moodle

ESTADES A L’ESTRANGER:
1993-1994: Contacte amb escoles de Secundària del Nord d’Itàlia, en el Piemonte (Liceo Artístico “Ugo Foscolo”, Vercelli (Itàlia).
1994-1995: Estudi de camp i formació a Reggio Emilia (Itàlia). Ricerca Educativa. Nidi e scuole dell’Infanzia.
1999:  Curs “Introduzione alle tècniche:Disegno e pittura”,Istituto per l’ Arte;  Palazzo Spinelli . Florencia (Itàlia).

TASQUES  D’ESPECIAL  RESPONSABILITAT  I/O  REPRESENTATIVITAT I COORDINACIÓ  D’ACTIVITATS:
1993-1994: Experiències pedagògiques concretes amb nens de 6 a 13 anys  del centre de Primària Nostra Senyora del Carme 
de Sabadell.

1993-1994: Organització d’un “Taller experimental” amb joves adolescents de 3r  d´ESO amb l’objectiu d’investigar alternatives 
metodològiques de l’ensenyament artístic. IES Castellar del Vallès.
1994-1995:  Col·laboració activa al moviment d’educadors de l’ entitat “ Colles “ de Castellar; punt  d’encontre ubicat  a l’escola 
de la Immaculada.
1995-1996: Col·laboradora de l´ICE. Aportacions vinculades a la Reforma educativa a nivell de primària; Investigació en acció, 
proporcionant metodologies concretes d’estudi; Comprensió de l’art (Parsons);
1997: Col·laboració entre l’escola i el MACBA, a l’Espai de Comunicació del Museu “Recordar és fer memòria”.
1997-1998: Col·laboració amb el Curs de Postgrau “Museus i Educació”
1997-1998: Col·laboració amb el Curs de Postgrau “Museu i educació” en la Càtedra de Pedagogia de la Facultat de Belles Arts 
de la UB. 
1997-1998: Participació en la X Jornada de Plàstica de Facultat de Belles Arts de la UB amb la comunicació:”La interacció de l’ 
infant i el medi socio-cultural: vehicle per una formació integral i crítica”.
1997-1998: Premi de la Fundació Enciclopèdia Catalana amb el projecte: ”Com desenvolupar la Creativitat a les escoles des de l’ 
`Area visual i plàstica”. Escola Casal de Castellar del Vallès.
1997-1998:  Col·laboració amb el DEAC (Departament d’ educació i Acció Cultural):El romànic al parvulari. 
Des de l’ any 2000: Coordinadora dels projectes de la UNESCO (de la Escola Mafalda ) amb els tres eixos transversals: Cultura 
de la Pau, Sostenibilitat i Patrimoni de la Humanitat.
2001:  Exposició oral en la  XIV Trobada de la UNESCO, a València
2001:  Participació en les  IV Jornades de Pedagogia del Patrimoni Monumental , al Monestir de Santes Creus.
2001-2002:  XIV Trobada de plàstica a la Facultat Belles Arts de la UB amb la comunicació: “L‘art, generador d’ aprenentatges”.
2002:  Participació en la  XV Trobada de la UNESCO, a Bilbao.
2003:  Participació a la revista Guix, Graó: amb l’ article “La realitat objecte d’ estudi”.
2002-2003: Coordinadora de viatges i colònies a l’ ESO. Escola Tarrés. Sabadell
2010-2011: Participació activa en la  XXIV Trobada de la UNESCO, a Melilla.
2005-2006:Organització del projecte  “Aprendre el llenguatge visual i plàstic a través d’ una obra d’ Art” a l’ ensenyament  
secundari. Escola Tarrés. Sabadell

EXPERIÈNCIA LABORAL
1994-1995: Professora associada de la Càtedra de Pedagogia de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona; 
Impartint el primer cicle del CAP, en l’especialitat de dibuix.
1994-1995: Professora associada de la Càtedra de Pedagogia de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona; 
Impartint les classes de l’àrea de Pedagogia.
1995-1999: Educadora de P4 ,P5 i de Primària de l’àrea “Desenvolupament  de la Creativitat “ del Col·legi “El Casal” de Castellar 
del Vallès.
2000: Impartit classes en el Curs Teòric i Pràctic sobre la Metodologia de les Arts dins el Currículum. Casal del Mestre de 
Granollers
1995-2010: Especialista del llenguatge visual i plàstic i tallerista de P.3, P.4 i P.5 de l’Escola Infantil Magnòlia, de Barcelona.
1995 i en l’actualitat: Especialista del llenguatge visual i plàstic i tallerista de P.3, P.4 i P.5 de l’Escola Infantil Mafalda, de Barcelona.
1998 i en l’actualitat: Professora de l’escola Tarrés de Sabadell a nivell de secundària. Responsable de l’àrea de visual i plàstica i 
des del curs  2010-2011 tutora de 1r d´ESO.
2011 i en l’actualitat: Professora especialista en Visual i Plàstica a l’escola Immaculada (Fedac) de Castellar del Vallès

IDIOMES:
Català: Llengua materna,parlat, escrit i llegit correctament (Nivell C).
Castellà: Parlat, escrit i llegit correctament.
Italià : Parlat, escrit i llegit correctament.
Francès: Parlat, escrit i nivell intermedi.
Anglès : Parlat, escrit i llegit nivell bàsic.
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2007:  Curs de tècniques d’ expressió oral  (ICE).
2008: Curs “Argumentació i raonament crític”. Activitat dels Estudis Universitaris inclosa en l’ oferta de la Xarxa Vives d’ 
universitats.
2008: Conferència “La construcció política de la por a la immigració”. Xavier Casals, historiador i professor de la Universitat de 
Ramon Llull.
2008: Conferència “Apropament al món laboral: L’hora de la veritat: aconseguir una bona feina” Ramon Juliana Trulls, enginyer 
industrial i professor col·laborador de postgraus i màsters de recursos humans. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
2008:  Tasts Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).: “La microscòpia del futur, una eina per la ciència”.Jordi Camprubí 
(artista) i Mònica Roldàn (Servei de Microscòpia Electrònica de la UAB i per a la creativitat artística.
2008-2009: Curs “Aprenentatge per servei”, a la Fundació Blanquerna.
2009: Participació en les  VI Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials,Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB).
2009-2010: Curs d’informàtica a l’ ESEC. Paquet office.
2011-2012: Curs de moodle

ESTADES A L’ESTRANGER:
1993-1994: Contacte amb escoles de Secundària del Nord d’Itàlia, en el Piemonte (Liceo Artístico “Ugo Foscolo”, Vercelli (Itàlia).
1994-1995: Estudi de camp i formació a Reggio Emilia (Itàlia). Ricerca Educativa. Nidi e scuole dell’Infanzia.
1999:  Curs “Introduzione alle tècniche:Disegno e pittura”,Istituto per l’ Arte;  Palazzo Spinelli . Florencia (Itàlia).

TASQUES  D’ESPECIAL  RESPONSABILITAT  I/O  REPRESENTATIVITAT I COORDINACIÓ  D’ACTIVITATS:
1993-1994: Experiències pedagògiques concretes amb nens de 6 a 13 anys  del centre de Primària Nostra Senyora del Carme 
de Sabadell.

1993-1994: Organització d’un “Taller experimental” amb joves adolescents de 3r  d´ESO amb l’objectiu d’investigar alternatives 
metodològiques de l’ensenyament artístic. IES Castellar del Vallès.
1994-1995:  Col·laboració activa al moviment d’educadors de l’ entitat “ Colles “ de Castellar; punt  d’encontre ubicat  a l’escola 
de la Immaculada.
1995-1996: Col·laboradora de l´ICE. Aportacions vinculades a la Reforma educativa a nivell de primària; Investigació en acció, 
proporcionant metodologies concretes d’estudi; Comprensió de l’art (Parsons);
1997: Col·laboració entre l’escola i el MACBA, a l’Espai de Comunicació del Museu “Recordar és fer memòria”.
1997-1998: Col·laboració amb el Curs de Postgrau “Museus i Educació”
1997-1998: Col·laboració amb el Curs de Postgrau “Museu i educació” en la Càtedra de Pedagogia de la Facultat de Belles Arts 
de la UB. 
1997-1998: Participació en la X Jornada de Plàstica de Facultat de Belles Arts de la UB amb la comunicació:”La interacció de l’ 
infant i el medi socio-cultural: vehicle per una formació integral i crítica”.
1997-1998: Premi de la Fundació Enciclopèdia Catalana amb el projecte: ”Com desenvolupar la Creativitat a les escoles des de l’ 
`Area visual i plàstica”. Escola Casal de Castellar del Vallès.
1997-1998:  Col·laboració amb el DEAC (Departament d’ educació i Acció Cultural):El romànic al parvulari. 
Des de l’ any 2000: Coordinadora dels projectes de la UNESCO (de la Escola Mafalda ) amb els tres eixos transversals: Cultura 
de la Pau, Sostenibilitat i Patrimoni de la Humanitat.
2001:  Exposició oral en la  XIV Trobada de la UNESCO, a València
2001:  Participació en les  IV Jornades de Pedagogia del Patrimoni Monumental , al Monestir de Santes Creus.
2001-2002:  XIV Trobada de plàstica a la Facultat Belles Arts de la UB amb la comunicació: “L‘art, generador d’ aprenentatges”.
2002:  Participació en la  XV Trobada de la UNESCO, a Bilbao.
2003:  Participació a la revista Guix, Graó: amb l’ article “La realitat objecte d’ estudi”.
2002-2003: Coordinadora de viatges i colònies a l’ ESO. Escola Tarrés. Sabadell
2010-2011: Participació activa en la  XXIV Trobada de la UNESCO, a Melilla.
2005-2006:Organització del projecte  “Aprendre el llenguatge visual i plàstic a través d’ una obra d’ Art” a l’ ensenyament  
secundari. Escola Tarrés. Sabadell

EXPERIÈNCIA LABORAL
1994-1995: Professora associada de la Càtedra de Pedagogia de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona; 
Impartint el primer cicle del CAP, en l’especialitat de dibuix.
1994-1995: Professora associada de la Càtedra de Pedagogia de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona; 
Impartint les classes de l’àrea de Pedagogia.
1995-1999: Educadora de P4 ,P5 i de Primària de l’àrea “Desenvolupament  de la Creativitat “ del Col·legi “El Casal” de Castellar 
del Vallès.
2000: Impartit classes en el Curs Teòric i Pràctic sobre la Metodologia de les Arts dins el Currículum. Casal del Mestre de 
Granollers
1995-2010: Especialista del llenguatge visual i plàstic i tallerista de P.3, P.4 i P.5 de l’Escola Infantil Magnòlia, de Barcelona.
1995 i en l’actualitat: Especialista del llenguatge visual i plàstic i tallerista de P.3, P.4 i P.5 de l’Escola Infantil Mafalda, de Barcelona.
1998 i en l’actualitat: Professora de l’escola Tarrés de Sabadell a nivell de secundària. Responsable de l’àrea de visual i plàstica i 
des del curs  2010-2011 tutora de 1r d´ESO.
2011 i en l’actualitat: Professora especialista en Visual i Plàstica a l’escola Immaculada (Fedac) de Castellar del Vallès

IDIOMES:
Català: Llengua materna,parlat, escrit i llegit correctament (Nivell C).
Castellà: Parlat, escrit i llegit correctament.
Italià : Parlat, escrit i llegit correctament.
Francès: Parlat, escrit i nivell intermedi.
Anglès : Parlat, escrit i llegit nivell bàsic.
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CURRICULUM VITAE

MONTSE CASAS
6 de desembre 1968

FORMACIÓ ACADÈMICA

- Licenciada en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la Universitat Central de Barcelona. (1988/93) 

- 1r. i  2n. cursos de Belles Arts  a la Facultat de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. (1991/92) 

- Curs d'Aptitut Pedagògica, C.A.P., obtingut a l'Institut Català de l'Ensenyament. (1993) 

- Curs General de Fotografia a l’Escola GRISART de Bcn (1993). 

 - Realitzats els Cursos de Doctorat, al Departament d'Història de l'Art de la Universitat  d'Història i a la de Belles Arts,  centrats 

en Fotografia. (1993/95)

- Master en comunicació audiovisual a Elisava, (2009/10). 

- Doctoranda en Fotografia al departament de Comunicació Audiovisual de  la Universitat pompeu fabra (2011) 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

- Menció d'Honor a la convocatòria de beques KRTU de la Generalitat de Catalunya, pel projecte fotogràfic "The Wondermi-

rror". (1993) 

 - Tècnic de laboratori en B/N i assistent en exteriors, per a la productora fotogràfica Impuls. (1994). Tècnic de laboratori a 

Mastermono, Londres, especialitzat en revel.lat de B/N i virants. (1995) Stage de postproducció en vídeo a OFRAME, de "Clone 

La Fura dels Baus. (1996).  

 

- Foto Fixa  dels rodatges : 

(1996): la sèrie de TV3 i OVÍDEO TV "Oh! Espanya!" de Dagoll Dagom. 

(1996): la pel.lícula "La buena vida", produïda per FERNANDO TRUEBA P.C. 

(1996): la sèrie de TVE i OVÍDEO TV: "Tocao del ala" . 

(1997): la tv-movie produïda per TVE 3 i Ovídeo TV: "Fora de Joc". 

(1998): la pel.lícula "Pirata" produÏda per OVIDEO TV.  

(1999): el documental produït pel Canal + i Ovídeo Tv : “En construcción“ 

(1999): la sèrie produïda per Ancora Audiovisual i TVE “ : “Homenots”. 

(2000): tv-movie produïda per TV3 i Massa d’Or : “Valèria”. 

(2006): tv-movie produïda per TVE 3 I diagonal tv : “Després de la pluja”. 

 

-- Becada  pel Fòrum Fotogràfic de Can Bastè (1997-98). 

-- Coordinadora de la producció I el muntatge "En el cor de les coses",  d’Eugènia Balcells. Tinglado 2 . Tarragona. Primavera 

Fotogràfica (1998) 

-- Ha publicat les seves imatges a Etnopolis, Escena (col.laboració 1995-98), World of Music , La Fotografia ( article  monogràfic 

de “Cercant la llum” 1998), En el cor de les coses (catàleg), Dirigido por , Woman, Clara, 

el Punt de Girona, Diari Avui.(1999-2000). 

-- Com a fotògraf publicitari entre d'altres per :  

Natura Bissé, Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, Ovídeo TV, Oído, Departament d'Arquitectura i 

Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Cugat, Equipaje Barcelona, Eureka Producciones 

Audiovisuales, Mas i Mas, Festival de Guitarres de Barcelona, Dagoll Dagom, Basi S.L , Barceló Clavel Hoteles, Gat Accomoda-

tion, Col.legi Oficial d’Arquitectes Tècnics de BCN, Departament de medi Ambient de la Generalitat, Grupo Editorial HYMSA,  

Mcaan i Ericson per Frudesa, Next Comunicació per Auster, Cirici Comunicació per la Diputació, l’Ajuntament de BCN i 

Manpower , Bassat Ogilvy & Mater per Nestlé, Expohoteles, Suplement dominical del diari Avui, Muntanyola Publicitat  per 

Croexa i Cofydis, Imagina Comunicació per Ajuntament de Bcn i Iniciativa per Catalunya, Valverde de Miguel per Gemma, 

Tandem DDDB per a BBVA i TMB, Estudi Canó per a MBM Arquitectes, Hotel del Teatre, Esencial Mediterráneo,Hotel Atenea 

Mar, BC Hoteles, Gat  Accomodation, Vascohoteles, CROMEK, Lactucca, Buenas Migas, Turisme de Barcelona i Porta 22, 

Casadevall i Pedreño per a Porta 22 Barcelona Activa, Delvico i Bates per a Lucky Strike, JMF Il.luminació, petit comité per a 

col.legi de censors de catalunya,orquestra bcn 216, CROEXA per Muntanyola Publicitat, Mas Casablanca, Aymerich comunica-

ció, rent4days, (1994 -11). 

 

EXPERIÈNCIA DOCENT DE FOTOGRAFIA 

-- Imparteix dos seminaris sobre la “Fotografia fixa en cinema” a l'Escola Universitària de Fotografia de Terrassa.  UPC (1999) 

-- Professora de “Fotografia artística 1  i  2” a l’Escola d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau superior  GROC. (2000-01) 

-- Professora de Fototgrafia a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Tortosa (2004-05). 

-- Professora de "Projectes de Fotografia 3r" a l'Escola Superior de Disseny Elisava.(2004-11) 

-- Seminari de Fotografia Digital  a l’Escola d’Art de la Diputació de Tarragona. (2007) 

- Taller d’experimentació plàstica sobre l’obra de John Baldessari, al Museu d’Art Contemporani de Barcelona. MACBA. (2010). 

- Professora de Fotografia al Master en disseny de packaging. Elisava.UPF (2011) 

 

EXPOSICIONS I CATÀLEGS 

--  Exposa i publica un catàleg  del projecte: "Cercant la llum" a Can Basté. Barcelona 1998. 

--  Exposa una altra instal.lació de "Cercant la llum II " a la Sala Nil de Metrònom. Barcelona 1999. 

--  Exposa la instal.lació “Cercant la llum III” al Museu d’Art de Girona, per la Primavera fotogràfica. 2000. 

--  Exposa la instal.lació “Cercant la llum III”  a l’Escola d’Art de la Diputació de Tortosa. 2001. 

--  Exposa les seves imatges del Palau Güell, i es publiquen dins el projecte i el catàleg "A regola d'Arte. Spagna", al Col.legi 

d'Arquitectes de Barcelona. Desembre del 2001. 

--  Exposa noves imatges del  Palau Güell, al Palazzo Granieri de Torino, Itàlia,  i es publiquen al catàleg de la mostra "Artigiano 

Metropolitano", 2002-03. 

 

FORMACIÓ REGLADA EN ANGLÉS 

- The Brighton and Hove Scohool of English Certificate (1984) 

- Nivell D Escola oficial d’Idiomes de Barcelona (1987) 

- Summer English Course : University of Edinburgh (1991) 

 

ACTUALMENT 

- En preparació la tesi doctoral en fotografia a la UPF. 

- Preparant les col.laboracions com a professor de Fotografia en els següents Màsters  a Elisava, curs 2011/2012: 

Master en Disseny d’automobilisme, Master en Disseny de Joieria: nous materials i Postgrau en Disseny I Moda 

- Ha desenvolupat el projecte educatiu “Petites experiències fotogràfiques” . 

- En preparació  activitats  fotogràfiques vàries per:  

MADBD – Museu de Dissseny de Barcelona, MITBD – Museu de la Indumentària de Barcelona, Arxiu Fotogràfic de Catalunya 

- Activitat com a fotògraf free-lance 
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- En preparació la tesi doctoral en fotografia a la UPF. 
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CURRICULUM VITAE

EUGÈNIA ORTIZ
23 de gener de 1973

FORMACIÓ ACADÈMICA

. 1992-1996: Cicle formatiu de 3 anys “Procedimientos contemporáneos de la imagen” Escola d’Artes i Oficis Massana de 

Barcelona.

. 1996-1998: Becada pel departament de fotografia de l’Universitat de Belles Arts AKI, Enschede, Holanda. Realització d’estudis 

especialitzats i els següents cursos:

. Curs d’especialització “tècniques i procediments de revelat a color”

. Curs d’especialització en “càmara Gran Format”.

. 1999-2003: Cicle formatiu de tres anys : Curs general de fotografia. Institut d´estudis fotogràfics de Catalunya. Barcelona.

. 2002-2003: Curs d’especialització : Fotografia i Arquitectura. Institut d´estudis fotogràfics de Catalunya. Barcelona.

. Enero 2004: Curs d’especialització : Fotografia i Narrativa visual. Institut d´estudis fotogràfics de Catalunya. Barcelona.

. Octubre 2004: Curs de fotografia i paisatge, Parque Nacional Cabo de Gata organitzat per a Oscar Molina, dirigit pel fotograf 

Bernard Plossu.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

. Assistent de fotografia de moda, per a catàlegs de temporada. 1998-2000.

. Coordinadora artística i selecció de projectes per a la revista de tendències artístiques ROJO. 2000-2003

. Professora tallerista a la Massana Permanent, Procedimients contemporanis de l’imatge de gener a juny, donde se imparte los 

cursos de Lenguaje Fotográfico y Narrativa visual a través de la fotografía. 2001-2010.

. Fotògrafa de reportatge i retrat per a “El Magazine” de La Vanguardia”, fotografiant personatges d’àmbit social y cultural. 

2003-2009.

. Fotògrafa d’arquitectura i interiorisme. Documentació de projectes i suport fotografic per a concursos. 2003-2008.

. Fotografia de moda per a Indian Rose (catàleg d’hivern), Milán.2004.

. Fotografia de producte per a Dieters - laboratoris farmaceutics. 2005.

. Il.lustració fotogràfica editorial. Portades de llibre:

. “El bosque de los Pigmeos”, Isabel Allende, 2004 Random House-Mondadori. Edició espanyola i portuguesa.

. Vidre Fumat, Josep Mª Sala Valldaura, 2005 Ed. PROA

. Il.lustració fotogràfica per a Enciclopedia Catalana, Tradicionarius, 2009.

. Altres col.laboracions:

. Fotografia per a decoració i aparadorisme coleccions temporada 2005 per a botigues MIT-MAT.

. Publicació de fotografies per a il.lustració de treballs a: Woman, El cultural de la Vanguardia, Revista 50_easy, ROJO, Evolutive, 

Revista d´Art de Tiana. 2003-2007.

. Fotografia estàtica en rodatges. “Making off” per a diversos “spots" publicitaris en produccions de les empresas Good Gate y 

The Lift, 2005-2007.

. Fotografia d’events. Campanya promocional 2006 per a Nike España i Habitat Valencia. 2006-2007.

. Colecció de fotografies del nou Museu del vi de Menorca . 2006.

. Editorial de moda per a Nike publicado en ”El Magazine” de la Vanguardia. Juny 2007.

. Professora de fotografia a l’escola Elisava. 2006-2010

. Lituania 2009. Viatge documental sobre el pais. Invitada pel Consulado Lituano a Espanya per a documentar i promocionar el 

pais a Espanya.



INFORMACIÓ INSCRIPCIONS

Ester Rovira

606 015 839

ester@drapdebri.com

ESCOLA MAFALDA

934 852 447

coordinacio@escolamafalda.com

creativitat, ritme i moviment
dadà2012
estiu


