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El Centre Cívic Selves i Carner i el
Casal de les Escodines estrenen
propostes expositives
"Artmòsfera", una aproximació artística als fenòmens meteorològics, i l'exposició
fotogràfica signada per Joan Orriols, "El meu barri i la seva gent"
El Selves i Carner acollirà Artmòsfera, una aproximació artística als fenòmens meteorològics, amb obres
d'infants i educadores de la Xarxa de Biblioteques Veïnals de Manresa i de l'Espai Infantil
Escodines. D'altra banda, al Casal de les Escodines hi farà estada l'exposició fotogràfica signada per
Joan Orriols, El meu barri i la seva gent, sobre el Centre Històric de Manresa.
Artmòsfera és el títol de la proposta expositiva que es podrà veure al Centre Cívic Selves i Carner
(c/ Bern at Oller, 14-16) i que consisteix en el recull de les obres resultat del curs Art, Mestres i
Creació (AMIC) a partir d'un treball per projectes en art contemporani sobre el tema méteo
(meteorologia).
La mostra, que s'inaugurarà el dilluns 6 de maig a les 17.30 h i es podrà visitar fins el divendres 31
de maig, de 16 a 21 h, està organitzada per la TAVCC, amb el suport del Grau d'Educació Infantil
UManresa UVIC-UCC, el Centre de Recursos Pedagògics del Bages, la Federació d'Associacions
de Veïns de Manresa, la Xarxa de Biblioteques Veïnals, el Pla Comunitari de les Escodines i el
Centre Cultural El Casino.
Les obres que es podran veure, realitzades per d'infants i educadores de les biblioteques veïnals,
van més enllà de la simple experiència estètica i són una aproximació educativa i a partir dels
llenguatges artístics contemporanis als fenòmens meteorològics.
Per tal de donar recursos artístics a les dinamitzadores de les biblioteques veïnals s'han realitzat
dues sessions d'assessorament pedagògic i artístic a través de la Taula d'Arts Visuals de la
Catalunya Central -TAV-CC-, a càrrec de Gabriel Lemkow (UManresa-FUB).
Artmòsfera es podrà veure en paral·lel a la mostra Méteo a l'Espai 7 del Centre Cultural El Casino,
que acull, fins al 12 de maig, els treballs fets per les escoles participants al projecte AMIC.
Comissariada per Roser Oduber es pot visitar de dimarts a diumenges no festius, de 18 a 21 h.
El meu barri i la seva gent
Fins el 31 de maig i dins la línia d' exposicions fotogràfiques amateur, es podrà gaudir al Casal de
les Escodines (c/ St. Bartomeu, 50) de la mostra El meu barri i la seva gent, un recull d'imatges
de Joan Orriols que mostren una visió diferent del Centre Històric de Manresa amb la seva gent i la
vida que dia a dia confereixen i consoliden una marcada identitat al barri.
El camp d'acció del Joan Orriols és majoritàriament el carrer, i sobretot el Centre Històric de
Manresa, del qual mirar de copsar-ne les peculiaritats que el fan únic, i també la seva vida, que
li confereix riquesa i diversitat.
Totes les fotografies han estat preses amb càmera digital i postprocessades amb programes
informàtics tipus lightroom i similars. L'autor considera que en l'art i la fotografia no hi ha límits, però
no és partidari de grans processos posteriors a la presa de la foto.
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Joan Orriols, nascut a Manresa al 1957, s'ha dedicat 18 anys a l'educació i 13 a la Unitat de
Comunicació de l'Ajuntament de Manresa. Fa anys que és aficionat a la fotografia, especialment a
la fotografia en blanc i negre, i ha pogut desenvolupar plenament aquesta afició a partir de la seva
jubilació prematura.
La mostra, organitzada per l'Ajuntament de Manresa, es podrà visitar al Casal de les Escodines
fins el 31 de maig, de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 16 a 21 h i els dissabtes, de 10 a 14 h i
de 16 a 20 h.
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