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10a EDICIÓ DE LES JORNADES DE PORTES OBERTES
El Centre d’Art la Panera presenta la 10a edició de les Jornades de Portes Obertes, del 19
de setembre al 7 d’octubre de 2012.
Inauguració: dia 19 de setembre a les 19h

Des de 2003, any en què s’inaugurà La Panera, s’ha pogut constatar com des de les
escoles i els centres d’ensenyament existeix la voluntat de vincular els continguts
curriculars amb l’art contemporani.
Les Jornades de Portes Obertes van sorgir a partir de la interacció i la col·laboració de La
Panera amb les entitats educatives, tant de la ciutat de Lleida, com de tota la província.
Durant el curs escolar, La Panera duu a terme programes educatius, que abasten des
d’escoles bressol, educació infantil, educació primària i secundària, batxillerat, i fins a la
universitat; i educació no formal.
Les Jornades de Portes Obertes donen visibilitat a les produccions artístiques i els treballs
generats per tots aquells centres i entitats que durant el curs han seguit les propostes
pedagògiques de les exposicions en curs.

EXPOSICIONS TREBALLADES
CURS 20112011-2012

R+R+R amb Curro Claret
Relats encadenats
Contextos en desús. Estratègies per habitar l’espai de l’altre, de RMS
Works d’Ignacio Uriarte
A la Derriba de Juan López
El Repartiment de Rogelio
R ogelio López Cuenca
Centre de Documentació:

Sons gràfics
Estratègies
Contextos en desús. Estratè
gies per llegir l’espai de l’altre de RMS
GravurCondensed
Realitat Inversa de Xoán Anleo
Toys
Espai miniPanera:

Anumèrics
Llibres per Jugar
Zoo de cartró de Martí Guixé
Zona Baixa (Facultat Ciències de l’Educació de la UdL):

Paisatges Segregats
Nord / Sud
Tallers i projectes especials:
Tallers “Art a l’Hospital” amb Curro Claret, Juan Cardosa i Enric Cortés,
Taller “L’ús del smartphone com a eina de creació”, amb Jordi V. Pou
Projecte “ Art contemporani i persones sense sostre”, amb Edgar Dos Santos

PROGRAMA D’ACTIVITATS
19 de setembre a les 18h
18 h
Presentació del curs 2012-13 als centres educatius i entitats.
Es farà un avanç de la programació expositiva del centre, incidint en les temàtiques i
conceptes provinents de les exposicions que poden donar lloc a futurs projectes en els
centres escolars.
19 de setembre a les 19h.
Inauguració de les Jornades de Portes Obertes.
22 i 29 de setembre,
setembre, i 6 d’octubre a les 11h.
11h.
Tallers R+R+R a càrrec de les alumnes d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències de
l’Educació de la Universitat de Lleida.
Entre les activitats que s’han preparat per aquesta edició, cal destacar la realització dels
tallers 3R en motiu de l’exposició R+R+R. Aquests han estat dissenyats per les alumnes
d’Educació Infantil de la FCE de UdL amb l’objectiu de posar en pràctica les 3R.

TEXT
Un any més, el Centre d’Art la Panera posa en marxa les Jornades de Portes Obertes,
arribant ja a la seva 10a edició.
Aquesta proposta expositiva mostra les produccions artístiques i els treballs generats per
aquells centres educatius i entitats de la ciutat de Lleida i província, que han seguit durant
el curs les propostes expositives del Centre d’art la Panera.
Durant el curs escolar, es mostren a La Panera entre quatre i sis exposicions. A partir de
cada exposició, el servei educatiu de la Panera dissenya i elabora unes propostes
educatives vinculades, que es realitzen després de les visites a les exposicions. Així, el
retorn de les produccions artístiques acadèmicament dirigides i la seva exposició a La
Panera és una estratègia afegida per valorar entre tots la tasca educativa realitzada durant
el curs.
Les Jornades de Portes Obertes tenen dos objectius principals: per una banda, la valoració
de les exposicions treballades i el seu rerefons educatiu a través del retorn dels treballs i
les produccions artístiques dels participants; i per l’altra, la voluntat de fer visible la tasca
educativa dels diferents centres d’ensenyament i del seu personal docent, a partir del
treball sobre l’art i la cultura contemporània. Igualment, des de La Panera també es dóna
importància al fet que l’artista estigui connectat amb el públic; i a través d’aquest tipus de
pràctiques, la feina dels artistes es pot fer extensiva a la comunitat educativa, als pares i
mares dels alumnes, i a la ciutat.
Per altra banda, en aquesta edició de les Jornades es mostraran i presentaran també els
resultats dels tallers organitzats pel Centre d’Art la Panera.
Aquests s’han realitzat en diversos àmbits, com és el cas de “L’ús del smartphone com a
eina de creació”, taller a càrrec de Jordi V. Pou en col·laboració amb l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova i el Centre d’Art la Panera, i amb el suport de la Euroregió Pirineus
Mediterrani i la Fundació Vodafone España, en el marc de la convocatòria CULTURA
Euroregió 2010.
Igualment, es presenten també els resultats dels Tallers ”Art a l’Hospital. Formació i
Valors”, a càrrec dels artistes Curro Claret, Juan Cardosa i Enric Cortés, en col·laboració
entre l'Hospital de Dia Infantil i Juvenil de Hospital de Santa Maria de Lleida i Fundació
Formació i Valors, amb el suport de Fundació La Caixa.

Aquests tallers artístics s’han dut a terme gràcies a l’ajut “Projectes socials d’Impacte
social” la Caixa, 2011-12. S’han realitzat a l’aula hospitalària de l'Hospital de Dia Infantil i
Juvenil de l’Hospital de Santa Maria de Lleida (Unitat d’Hospitalització de Referència en
Psiquiatria Infantil (URPI amb un grup de nois/es de secundària i un altra de nens i nenes
de primària. Tanmateix, una major part de les hores dels tallers han transcorregut a la
Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de Lleida que organitza la Fundació Formació i
Valors.
Finalment, durant les Jornades es presenten també els resultats del projecte “Art
contemporani i persones sense sostre”, que va anar a càrrec d’Edgar Dos Santos, la
Regidoria de Benestar Social i Ocupació de l’Ajuntament de Lleida, Caritas i la Fundació
Arrels. Amb el suport de Fundació La Caixa.

ESCOLA CONVIDADA
Cada any, des de La Panera es convida algun centre educatiu que hagi estat referent en
l’àmbit de l’educació i l’art. En aquesta edició, se li ha ofert a l’Escola
l’ Escola La Sïnia de Vic
amb el projecte Al portal de casa_ i els C onstructors_ al Barri del Remei de Vic, de
Jordi Canudas.
Al portal de casa_ i Els constructors_ és un projecte de doble recorregut que, des de les
pràctiques artístiques contemporànies, vol establir un diàleg amb la realitat social
del barri del Remei de Vic.
El projecte posa en relació dos moments de la vida del barri: els anys seixanta; i
l’actualitat. Una relació que es formula des de l’experiència personal de Jordi Canudas,
com a persona que ha viscut la seva infància i adolescència en el barri, i que en els
darrers anys ha estat atent als canvis esdevinguts. El projecte es formula des d’allò
particular cap a allò general: de l’experiència familiar en relació a la casa on fa anys va
viure; a la coneixença i l’intercanvi amb la família o persones que avui viuen en aquesta
casa. De l’experiència particular del nen que va ser, cap a la coneixença i la construcció
col·lectiva amb els nens i les nenes que avui hi viuen, juguen i van a l’escola del barri. De
la casa i els seus habitants, al barri i els seus veïns.
Aquest projecte sorgeix de la iniciativa d'endegar àmbits de col·laboració entre diferents
institucions a partir de la idea de creuar art-educació i territori. Per part d'ACVic l'interès
de posar en relació projectes artístics amb centres educatius és clara i forma part de la
programació. El projecte de Jordi Canudas entrellaça l'experiència i vivència en el barri
(territori), la implicació de professors i alumnes de l'escola primària i de l'escola d'art
(pedagogia) amb elements de projecció, representació i articulació de continguts (art).

ENTITATS PARTICIPANTS
- Escola La Sínia (Vic)
- Escoles Bressol Municipals de Lleida (EBML)
- Llar d’Infants El Carrilet (Albatàrrec)
- Col·legi Claver (Lleida)
- Col·legi Maristes (Lleida)
- Col·legi Sagrada Família (Lleida)
- Escola d’Alfès- Zer Eral
- Escola d’Art Ondara (Tàrrega)
- Escola Doctor Serès (Alpicat)
- Escola Francesco Tonucci (Lleida)
- Escola Ginesta (Lleida)
- Escola Joc de la Bola (Lleida)
- Escola La Creu (Torrefarrera)
- Escola La Mitjana (Lleida)
- Escola Mont-Roig (Balaguer)
- Escola Parc del Saladar (Alcarràs)
- Escola Pràctiques I (Lleida)
- Escola Príncep de Viana (Lleida)
- Escola La Rosella (Rosselló)
- Escola Sol Ixent (Corbins)
- Escola El Vilot-Zer Ponent (Lleida)
- INS Màrius Torres (Lleida)
- INS Els Planells (Artesa de Segre)
- INS Lo Pla d’Urgell (Bellpuig)
- INS Canigó (Almacelles)
- Facultat de Ciències de l’Educació (Lleida)
- Centre Assistencial Sant Joan de Déu (Almacelles)
- Fundació Aspros
– Fundació Sorigué.
- Centre Materno Infantil Lo Marraco Ajuntament de Lleida
- Espai Gairoles (Lleida)

- EAIA Municipal de Lleida
- Casal cívic de Cappont, Lleida
- Orfeó Lleidatà
- Tallers d’artistes per a nens i nenes al Centre d’Art la Panera.
- Taller “L’ús del smartphone com a eina de creació”, a càrrec de Jordi V. Pou en
col·laboració entre l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.
- Tallers “Art a l’Hospital” a càrrec dels artistes Curro Claret, Juan Cardosa i Enric Cortés
en col·laboració entre l'Hospital de Dia Infantil i Juvenil de Hospital de Santa Maria de
Lleida i Fundació Formació i Valors.
- Projecte “Art contemporani i persones sense sostre”, amb Edgar Dos Santos, Regidoria de
Benestar Social i Ocupació de l’Ajuntament de Lleida, Caritas i Fundació Arrels.

IMATGES

Col·legi Claver de Lleida

Nens i nenes de l’Escola
Bressol El Secà de Lleida,
treballant l’exposició
d’Ignacio Uriarte, Works.
Fotografies de Jordi V. Pou

Taller Art a l’hospital. Formació i Valors

Escola d’Art Ondara de Tàrrega
Escola Doctor Serès d’Alpicat

T
Tallers 3R, a càrrec de les alumnes de Ciències de l’Educació de la UdL

Taller “l’Ús del smartphone
com a eina de creació”,
a càrrec de Jordi V. Pou

Projecte “Art contemporani
i persones sense sostre”,
a càrrec d’Edgar dos Santos

CENTRE D’ART LA PANERA

Pl. de la Panera, 2
25002 Lleida
Tel. (+34) 973.262.185
www.lapanera.cat
Per a més informació:
Contacte:
comunicaciolapanera@paeria.es
Horaris:
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20h
Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h. Dilluns tancat.
Visites comentades:
Dissabtes, a les 12 h i a les 18h
Diumenges, a les 12 h

