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Torna a Olot el Postgrau en
il·lustració científica de ciències
naturals
De la mà de la FES i la Fundació UdG, els resultats de la primera edició es podran
veure en una exposició a Can Trona a partir d'aquest divendres 13 de novembre

El postgrau cerca formar il·lustradors científics que puguin desenvolupar-se professionalment. |
@illustratiolot.

L'11 de gener vinent comença a Olot la 2a edició del Postgrau en il·lustració científica de ciències
naturals, uns estudis que van néixer el curs passat de la mà de la Fundació d'Estduis Superiors
(FES) i la Fundació UdG, sota la direcció acadèmica de Carles Puche i Blanca Martí, dos
il·lustradors de referència a casa nostra.
Amb alumnes de disciplines tan diverses com la biologia, la veterinària, l'escultura o la pintura, els
resultats de la primera edició es podran veure a partir del 13 de novembre a Can Trona (La Vall
d'en Bas) en una exposició que recollirà alguns dels treballs dels alumnes del postgrau, tal com ja
ha informat NacióGarrotxa.
[noticiadiari]10/23762[/noticiadiari]
Quinze alumnes en total provinents de Banyoles, Torroella de Montgrí, Vic, Barcelona o Eivissa,
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entre d'altres, set dels quals exalumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot, van poder
realitzar els seus projectes finals de postgrau en diverses entitats col·laboradores que van
realitzar un encàrrec real als estudiants: un fulletó amb les espècies més significatives d'orquídies
per al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, el procés de vida d'un corall per a l'Institut de
Ciències del Mar de Barcelona, la reconstrucció d'una tortuga del Triàsic per al Museu d'Història
Natural de València o pòsters per a l'Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa o
l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts són alguns exemples dels projectes finals dels alumnes de la
primera edició del postgrau.
El mes de gener arrenca la segona edició, amb alguns canvis a nivell de programa i professorat,
però amb un mateix objectiu: formar il·lustradors científics que puguin desenvolupar-se a nivell
professional amb uns bons coneixements de tècnica i dibuix i, també, amb una bona base de
com encarar el món professional.
Les inscripcions al postgrau són obertes fins el 15 de desembre. Podeu veure'n tota la informació a
la nova pàgina web d'aquests estudis.
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Cartell de l'exposició a Can Trona. Foto: @cantrona.
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