Exposicions temporals
Cabanya del Castell

Del juliol de 2019 al gener de 2020
Dissabtes i festius, d’11 h a 14 h. Entrada lliure

Juliol
Del 6 al 28 de juliol

Inauguració
Dissabte 6 de juliol
12 h

20è Ral·li Fotogràfic del Castell
de Montesquiu
Diferents autors
FOTOGRAFIA

Retrospectiva de 20 anys de Ral·li
Fotogràfic del Castell de Montesquiu
Diferents autors
FOTOGRAFIA

Exposició de les obres finalistes i guanyadores del 20è Ral·li
Fotogràfic del Castell de Montesquiu.
Exposició d’una mostra de les millors fotografies premiades
aquests vint anys de Ral·li Fotogràfic del Castell de
Montesquiu

Agost
Del 3 al 25 d’agost

Inauguració
Dissabte 3 d’agost
12 h

En el camí de la vida
Adib Navarro
Art plàstic

En una acció gairebé poètica, manifesta: «Exalto la dona
perquè reconec que tots som fruits de l’amor i la passió, en el
sublim acte de ser mare, es converteix en la nostra font de
vida».
Les seves obres conjuguen el llenguatge de les sensacions, les
formes i els colors que s’observen en les poses corporals
femenines (des de les relaxades i desprevingudes fins a les
sensuals i provocatives) i en altres figures animades, en una
llibertat creadora impregnada de personalitat i estil propi.

Setembre
Del 7 al 29 de setembre

Inauguració
Dissabte 7 de setembre
16 h

DIFERENTS DISCIPLINES ARTÍSTIQUES

Oli, escultura, aquarel·la, pirogravat, talla en fusta, tècnica
mixta, pastel, sanguina, dibuix, marqueteria, art floral,
fotografia...
Any rere any, i ja en fa 31, la gent del Bisaura es retroba per
mostrar el seu art als bisaurencs i visitants del castell.

Octubre
Del 5 al 27 d’octubre

Inauguració
Dissabte 5 d’octubre
12 h

Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll
LA NATURA I ELS SEGELLS
FILATÈLIA

Concepció Boixés i Coma
PINTURA A L’OLI

Nascuda a Ripoll, ja des de petita sentia una inclinació natural
cap a l’art. Però no va poder complir, per motius familiars, un
dels seus més grans desitjos: estudiar a l’Escola Massana de
Barcelona.
A finals de la dècada dels 70 va establir la seva residència a
Sant Cugat del Vallès. Posteriorment, amb els fills ja grans, va
entendre que era el moment de portar a terme aquella forma
d’expressar-se que de més jove no va poder practicar, i va
ingressar a l’Escola Oficial d’Art de Sant Cugat del Vallès.
No ha divulgat la seva obra, per bé que ha participat en
diverses exposicions col·lectives, de les quals destaquen les
realitzades a la mateixa Escola d’Art, la realitzada al Club
Muntanyenc de Sant Cugat el juny de 2011 i l’anomenada
«Emocions a Ripoll» el març i abril de 2013 a Ripoll. Recentment
ha reduït de forma notable la seva producció pictòrica.

Novembre
Del 2 al 24 de novembre

Inauguració
Dissabte 2 de novembre
12 h

Fundació Festival de Cinema de
Muntanya de Torelló, Fundació
Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX
Jaumira-Vilaró
«Cinema de muntanya»
DISSENY

El cinema de muntanya com a gènere va néixer l’any 1924
amb la pel·lícula Der Berg des Schicksals, d’Arnold Fanck i es
va perllongar per un període de més d’una dècada.
Es va desenvolupar, bàsicament, a l’àrea geogràfica del Tirol
i va tenir els seus màxims exponents, a més de Fanck, en Leni
Riefenstahl i Luis Trenker.
En les pel·lícules del gènere la muntanya esdevé un
personatge més i és el centre absolut dels esdeveniments,
l’enemic a batre. Al seu entorn giren la resta de personatges,
tots ells portadors d’uns valors morals molt identificats amb
el mode de vida alpí: la tradició ancestral, la família i l’honor.
L’exposició és un recull de cartells, programes de mà i
fotogrames d’una vintena de pel·lícules representatives dels
diferents gèneres, on la muntanya, sovint de forma
metafòrica, hi té un significat remarcable i sempre diferent.

Desembre
Del 30 de novembre de 2019
al 26 de gener de 2020

Inauguració
Dissabte 30 de novembre
12 h

M. Teresa Reig Subirà
«Pintant passen les hores volant
i em sento feliç»
PINTURA A L’OLI

La pintura a l’oli és un art que l’he descobert tot pintant, una
afició que he iniciat a les portes de la jubilació.
La majoria d’aquestes pintures són fetes de paisatges,
dels quals he gaudit practicant l’excursionisme:
els Alps, els Pirineus, Costa Brava...
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Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del
Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor,
Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de
Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola i Parc del Foix

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat
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