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NADAL A LA PANERANADAL A LA PANERANADAL A LA PANERANADAL A LA PANERA    
    
El Centre d’Art la Panera celebra les festes de Nadal amb la El Centre d’Art la Panera celebra les festes de Nadal amb la El Centre d’Art la Panera celebra les festes de Nadal amb la El Centre d’Art la Panera celebra les festes de Nadal amb la 
realització d’activitats lúdiques i tallers adreçats al públic realització d’activitats lúdiques i tallers adreçats al públic realització d’activitats lúdiques i tallers adreçats al públic realització d’activitats lúdiques i tallers adreçats al públic 
d’edats compreses entre d’edats compreses entre d’edats compreses entre d’edats compreses entre els els els els 6 i 6 i 6 i 6 i els els els els 12 anys. Aquestes activitats 12 anys. Aquestes activitats 12 anys. Aquestes activitats 12 anys. Aquestes activitats 
tenen l’objectiu d’apropartenen l’objectiu d’apropartenen l’objectiu d’apropartenen l’objectiu d’apropar----loslosloslos els diferen els diferen els diferen els diferents llenguatges artístics ts llenguatges artístics ts llenguatges artístics ts llenguatges artístics 
de l’art contemporani a través d’artistes i creadors.de l’art contemporani a través d’artistes i creadors.de l’art contemporani a través d’artistes i creadors.de l’art contemporani a través d’artistes i creadors.    

    
Dimarts 23 de desembre de 2008Dimarts 23 de desembre de 2008Dimarts 23 de desembre de 2008Dimarts 23 de desembre de 2008    

    

Taller “La caixa fosca”, a càrrec del fotògraf Emili MorreresTaller “La caixa fosca”, a càrrec del fotògraf Emili MorreresTaller “La caixa fosca”, a càrrec del fotògraf Emili MorreresTaller “La caixa fosca”, a càrrec del fotògraf Emili Morreres    
Adreçat a nens i nenes de 9Adreçat a nens i nenes de 9Adreçat a nens i nenes de 9Adreçat a nens i nenes de 9 a  a  a  a 12 anys12 anys12 anys12 anys    
    
Taller “Estrella de llum”, a càrrec de l’arTaller “Estrella de llum”, a càrrec de l’arTaller “Estrella de llum”, a càrrec de l’arTaller “Estrella de llum”, a càrrec de l’artista Curro Clarettista Curro Clarettista Curro Clarettista Curro Claret    
Adreçat a nens i nenes de 6 a 8 anysAdreçat a nens i nenes de 6 a 8 anysAdreçat a nens i nenes de 6 a 8 anysAdreçat a nens i nenes de 6 a 8 anys    

    
DissabteDissabteDissabteDissabte 3 de gener de 2009 3 de gener de 2009 3 de gener de 2009 3 de gener de 2009        
    
Taller Taller Taller Taller ““““Un nou lloc”, a càrrec de l’Un nou lloc”, a càrrec de l’Un nou lloc”, a càrrec de l’Un nou lloc”, a càrrec de l’aaaassociació cultural ZigZarqssociació cultural ZigZarqssociació cultural ZigZarqssociació cultural ZigZarq    
Adreçat a nens i nenes de 9 a 12 anysAdreçat a nens i nenes de 9 a 12 anysAdreçat a nens i nenes de 9 a 12 anysAdreçat a nens i nenes de 9 a 12 anys    
    
Horari: d’11 a 14 hHorari: d’11 a 14 hHorari: d’11 a 14 hHorari: d’11 a 14 h    
Límit d’inscripció: 20 de desembreLímit d’inscripció: 20 de desembreLímit d’inscripció: 20 de desembreLímit d’inscripció: 20 de desembre    
Places limiPlaces limiPlaces limiPlaces limitadestadestadestades    
 
Taller Taller Taller Taller ““““La caixa foscaLa caixa foscaLa caixa foscaLa caixa fosca””””    
Dimarts 23 de desembre de 2008Dimarts 23 de desembre de 2008Dimarts 23 de desembre de 2008Dimarts 23 de desembre de 2008 
 
El tallerEl tallerEl tallerEl taller    
Aquest taller ens permetrà entendre el funcionament d’una càmera obscura i, fins i tot, aprendrem a 
construir-ne una! 
La càmera obscura, ja descrita durant l’antiguitat per Aristòtil, és una espècie d’aparell molt senzill que 
permet l’observació del món visible. Els pintors del Renaixement l’empraren en moltes ocasions per 
dibuixar a partir del natural i hi aportaren també algunes modificacions importantíssimes que milloraven 
la seva lluminositat i resolució. 
 
Emili MorreresEmili MorreresEmili MorreresEmili Morreres 
Fotògraf professional i docent, ha impartit tallers de fotografia per a nens en diferents escoles com el 
CEIP Secà de Sant Pere (Lleida), el Col·legi Episcopal (Lleida) o el CEIP Sant Jordi de Fonollosa 
(Barcelona). És docent, des del 1996, a l’Escola Municipal de Belles Arts de Lleida i també, des del 
1999, al Centre d’Estudis Toni Prim de la mateixa ciutat. Ha participat en mostres col·lectives a Lleida, 
Vic, Barcelona... Pel que fa a les individuals, ha exposat a la Sala Coma Estadella del Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida, entre d’altres.  
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Taller Taller Taller Taller ““““Estrella de llumEstrella de llumEstrella de llumEstrella de llum””””    
DimartsDimartsDimartsDimarts 23 de desembre de 2008 23 de desembre de 2008 23 de desembre de 2008 23 de desembre de 2008    
 
 
El tallerEl tallerEl tallerEl taller    
En aquest taller experimentarem amb la llum i les ombres per tal de buscar les seves possibilitats 
expressives, amb les quals es crearà una instal·lació col·lectiva lumínica que expressi un desig per al 
nou any. Sobre una bombeta de 7 watts i amb materials de rebuig aportats per la Panera i pels mateixos 
participants, es desenvoluparà un arbre lluminós dels desitjos per al 2009.  
 
Curro ClaretCurro ClaretCurro ClaretCurro Claret 
Aquest dissenyador ha treballat per a empreses i institucions com Camper, Massimo Dutti, Fad, 
Ajuntament de Barcelona, Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres. Ha 
realitzat conferències i workshops a Espanya, França, Dinamarca, Irlanda, Corea, Tailàndia, el Brasil, Cuba 
i els EUA. Els seus dissenys s’han exposat en diverses exposicions a Espanya, França, Itàlia, Alemanya, 
Anglaterra, Egipte, Israel, Corea, el Japó i els EUA.  
 
 
 
Taller Taller Taller Taller ““““Un nou llocUn nou llocUn nou llocUn nou lloc””””    
DissabteDissabteDissabteDissabte 3 de gener de 2009 3 de gener de 2009 3 de gener de 2009 3 de gener de 2009 
 
 
ZigZarqZigZarqZigZarqZigZarq és una associació cultural (Barcelona) que neix amb l'ànim d’introduir l'arquitectura i la ciutat 
com a valor social i com a part integrant de la vida quotidiana de les persones. Pretén, doncs, descobrir 
diferents cultures des de l’arquitectura i la ciutat. 
  
El tallerEl tallerEl tallerEl taller    
Mitjançant el joc de la interpretació, es pretén introduir noves eines de representació gràfica per tal de 
potenciar la capacitat espacial dels nens i nenes per comprendre el seu entorn. Partint dels espais 
representats en el material fotogràfic i de vídeo de l’exposició “En Qualsevol Lloc, Enlloc”, els 
participants generaran el seu propi espai. Es tractarà d’extreure alguns elements de l’exposició de la 
seva escenografia habitual, context o escala.  
Els nens i nenes faran, en primer lloc, una tasca de reflexió sobre l’espai que volen generar i, després, 
superposant els elements escollits, definiran i representaran “un nou lloc”. 
 
 
 
--�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En/Na..................................................................................., amb DNI........................, autoritzo el nen/a ................................................................... a 
participar el dia 23 de  desembredia 23 de  desembredia 23 de  desembredia 23 de  desembre en l’activitat............................................................................NADAL A LA PANERA!NADAL A LA PANERA!NADAL A LA PANERA!NADAL A LA PANERA!,,,, que es 
realitzarà d’11 a 14 h. 
Telèfon/s de contacte: .............................................................................. 
Signatura: 
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En/Na..................................................................................., amb DNI......................, autoritzo el nen/a ................................................................... a 
participar el dia 3 de gener  dia 3 de gener  dia 3 de gener  dia 3 de gener en l’activitat  NADAL A LA PANERA!,  NADAL A LA PANERA!,  NADAL A LA PANERA!,  NADAL A LA PANERA!, que es realitzarà d’11 a 14 h. 
Telèfon/s de contacte: .............................................................................. 
Signatura: 
   


