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1. INTRODUCCIÓ
La Farinera_CAVV és un servei municipal de l’Ajuntament de Vic gestionat per la
Fundació Educació i Art. Aquesta fundació és una entitat sense ànim de lucre, amb un
patronat integrat per tots els representants polítics dels grups municipals de
l’Ajuntament de Vic.
La Farinera_CAVV treballa en tres grans àrees:
-

La Farinera_Escola Municipal de Dibuix: és un centre de formació no reglat per a
totes les edats, l’objectiu del qual és l’ensenyament dels diferents processos i
tècniques relacionades amb la imatge. Al centre es realitzen diversos tipus
d’activitats: cursos de diferent durada per a infants, joves i adults i escola d’estiu.
Alguns d’aquests cursos es fan en anglès.
També s’ofereixen activitats externes per centres escolars, entitats i empreses, així
com activitats amb col·laboració amb altres entitats de la ciutat com les Escoles
Bressol Municipals de Vic, el Vic Jove, els Centres Cívics, l’Escola de Música, el
Consorci per a la Normalització Lingüística d’Osona, Escènic Vic, l’Associació Tapís…

-

La Farinera_Centre d’Activitats: és la consolidació de les activitats i projectes que és
realitzen des de la FCAVV des de l’any 2011, amb la col·laboració d’entitats i
empreses, principalment amb el mNACTEC i el CITM UPC.
El principal objectiu del Centre d’Activitats és crear recursos i projectes destinats a
la divulgació de la imatge i el patrimoni i al turisme. Funciona com a laboratori
d’idees, com a espai de recerca i transferència de coneixement, potenciant el talent
jove i la seva incorporació en l’àmbit laboral.

-

La Farinera_Del Dibuix a l’Art Digital: espai didàctic on es realitzen activitats dirigides
a centres educatius, institucions, entitats i visites turístiques pensades per treballar
les relacions de l’art i la ciència. En aquest espai també es pot veure una exhibició
de materials i equipaments relacionats amb l’evolució de la imatge, que formen part
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de la Col·lecció d’Aparells de Fotografia Històrica de l’Ajuntament (gestionada per
La Farinera, CAVV).

2. OBJECTIUS
-

Oferir activitats docents, cursos i tallers de l’àmbit de les arts visuals a alumnes
de totes les edats.

-

Contribuir en la formació creativa i potenciar la sensibilitat artística en l’àmbit de
les arts visuals

-

Esdevenir un recurs per les escoles i la comunitat educativa en l’àmbit de la
imatge.

-

Contribuir a la divulgació del patrimoni cultural a partir de les tecnologies de la
imatge.

-

Ser socialment útils, afavorir la participació ciutadana i la cohesió social.

3. ÀREES DE GESTIÓ
3.1. Comitè de Direcció
Fins al mes de juny, el Comitè de Direcció estava format per Toni Bover, Director de la
FACVV i Amanda Núñez, Coordinadora d’Estudis de la FCAVV i Miquel Bigas, Coordinar
del Centre d’activitats. A partir del juliol, El Comitè de Direcció de La Farinera CAVV està
format Miquel Bigas, Director de la FACVV i Amanda Núñez, Coordinadora d’Estudis de
la FCAVV.
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3.2. Grup de Gestió
El Grup de Gestió de La Farinera CAVV està format per:
-

Fins al mes de juny, Toni Bover, Director de la FACVV i responsable de la part
d’economia i laboral. A partir del juliol, Miquel Bigas, Director de la FACVV i
responsable de la part d’economia i laboral.

-

Amanda Núñez, Coordinadora d’Estudis de la FCAVV i responsable de la part
d’activitats i espais.

-

Albert Bonvehí, Cap de la Imatge Coorporativa de la FACVV i responsable
d’equipament.

-

Alba Romeu, Secretaria de la FCAVV i responsable de comunicació.

3.3. Equip laboral
-

Toni Bover: Director de la FACVV

-

Miquel Bigas: Fins al mes de juny, Coordinador del Centre d’Activitats. A partir
del juliol, Director de la FACVV i Coordinador del Centre d’Activitats.

-

Alba Romeu: Secretària i responsable de comunicació. Professora d’Arts Visuals.

-

Manela Alegre: Educadora de les Escoles Bressol Municipals de Vic i professora
d’El Petit Taller Artístic.

-

Marta Casasas: Professora d’Arts Visuals d’alumnes de 3 a 8 anys.

-

Agnès Capell: Professora d’Arts Visuals d’alumnes de 3 a 8 anys.

-

Amanda Núñez: Coordinadora d’Estudis. Professora d’Arts Visuals d’alumnes de
3 a 8 anys.

-

Marina Serrallonga: Professora d’Arts Visuals en anglès d’alumnes de 3 a 8 anys.

-

Ruth Bau: Professora de Dibuix i tècniques pictòriques dels grups d’alumnes de
9 a 15 anys i de 14 a 18 anys.

-

Albert Bonvehí: Responsable d’imatge i comunicació gràfica. Professor de Dibuix
i tècniques pictòriques i de Còmic d’alumnes de 9 a 15 anys.
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-

Marina Martin: Professora d’Art Digital i de Crea el teu propi videojoc d’alumnes
de 9 a 15 anys.

-

David Puigferrer: Professor d’Art Digital i de Crea el teu propi videojoc d’alumnes
de 9 a 15 anys.

-

Xevi Vila: Professor de Vídeo i d’Art Digital d’alumnes de 9 a 15 anys.

-

Sigrid Amores: Professora de Dibuix i Pintura d’alumnes adults.

-

Fina Tuneu: Professora de Model al natural i de Gravat i col·lagraph d’alumnes
adults.

-

Carles Domènech: Professor de Lightpainting d’alumnes adults.

-

Júlia Navarro: Model.

-

Georgina Solà: Model.

-

Ian Domínguez: Model.

3.4. Quota i tarifació
Els preus públics del centre estan regulats en l’Ordenança Fiscal número 19.

INFANTS (2H)
INFANTS
(1,5H)
JOVES
ADULTS 1R
TRIM (2 H)
ADULTS 1R
TRIM (2,5 H)
ADULTS 1R
TRIM (3 H)
ADULTS 2N
TRIM (2 H)
ADULTS 2N
TRIM (2,5 H)
ADULTS 2N
TRIM (3 H)
ADULTS 3R
TRIM (2 H)
ADULTS 3R
TRIM (2,5 H)
ADULTS 3R
TRIM (3 H)

Mat.
72€
72€

Q. Oct
34,14€
28,35€

Q. Nov
34,14€
28,35€

Q. Des
34,14€
28,35€

Q. Gen
34,14€
28,35€

Q. Feb
34,14€
28,35€

Q. Mar
34,14€
28,35€

Q. Abr
34,14€
28,35€

Q. Mai
34,14€
28,35€

Q. Jun
34,14€
28,35€

TOTAL
379,26€
327,15€

72€

34,14€
41,20€

34,14€
41,20€

34,14€
41,20€

34,14€

34,14€

34,14€

34,14€

34,14€

34,14€

379,26€
123,60€

51,33€

51,33€

51,33€

153,99€

61,60€

61,60€

61,60€

184,80€
41,20€

41,20€

41,20€

123,60€

51,33€

51,33€

51,33€

153,99€

61,60€

61,60€

61,60€

184,80€
41,20€

41,20€

41,20€

123,60€

51,33€

51,33€

51,33€

153,99€

61,60€

61,60€

61,60€

184,80€
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ACTIVITATS EXTERNES
EL PETIT TALLER ARTÍSTIC
ACTIVITATS PER ENTITATS

41,05€/hora
87€
30€/hora

3.5. Calendari i horari escolar
Calendari escolar curs 2019-2020: (gener a juliol de 2020)
- El curs s’inicia del 23 de setembre de 2019 al 19 de juny del 2020.
- Dies festius:
Del 6 al 13 d’abril de 2020 (Setmana Santa)
24 de juny de 2020 (Sant Joan)
- Dies festius lliure elecció:
19 i 20 de març de 2020
4 de maig de 2020
1 de juny de 2020
Calendari escolar curs 2020-2021: (setembre a desembre de 2020)
- El curs s’inicia del 21 de setembre de 2020 al 22 de juny del 2021.
- Dies festius:
12 d’octubre de 2020
8 de desembre de 2020
Del 22 de desembre al 7 de gener (Nadal)
- Dies festius lliure elecció:
7 de desembre de 2020

3.6. Calendari laboral
El calendari laboral s’estructura per cursos acadèmics, comença l’1 de setembre i
finalitza el 31 d’agost.
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Tots els treballadors fixes tenen un calendari laboral amb l’horari segons el percentatge
de jornadada de la seva contractació i amb una bossa d’hores variables que permeten
realitzar activitats puntuals fòra del seu horari habitual en funció de les necessitats del
Centre.

Els dies festius i de vacances de Nadal i Setmana Santa coincideixen amb el calendari
escolar i les vacances d’estiu es realitzen durant el mes d’agost. De forma excepcional,
aquest any 2020 no s’ha tancat durant l’agost per tal de poder seguir col·laborant amb
les activitats de l’Estiu Únic.

4. FCAVV: ESCOLA MUNICIPAL DE DIBUIX
4.1. Afectacions COVID-19
El 12 de març de 2020 s’activa el protocol per prevenir el contagi del coronavirus i La
Farinera_CAVV ha de suspendre tota activitat presencial, en un principi estava anunciat
per 15 dies i finalment ha estat fins a final de curs. Es decideix continuar les classes de
forma online amb els cursos d’adults i jove i no fer-ho amb els infants, sense saber que
les mesures s’allargaràn fins a final de curs. A continuació es detallen les alternatives
que s’han dut a terme en cada un dels tallers impartits a l’escola.

El Petit Taller artístic:
Curs 2019-2020: S’han realitzat dues sessions (de les deu programades) i s’ha retronat a
les famílies l’import de les sessions no realitzades.
Curs 2020-2021: conjuntament amb la Direcció d'Escoles Bressol es valora no realitzar-lo ja
que implica el trencament dels grups bombolla de les Escoles Bressol.

Alumnes de 3 a 8 anys:
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Curs 2019-2020: Es suspenen les classes de març a juny. Per no perdre el contacte amb
els alumnes, es crea el projecte CREA’T A CASA, propostes gratuïtes de diferents
activitats dissenyades des de l’escola que es poden realitzar amb material que es tingui
a casa i que s’expliquen a través de vídeos i presentacions detallades pas per pas. El
projecte CREA’T A CASA està dividit en dos apartats, el primer projecte consisteix en la
creació d’un vídeo stopmotion explicant tots els passos amb idees i tècniques a l’abast
de tothom en diferents vídeos realitzats pels professors de La Farinera. Aquest projecte
està destinat als alumnes de La Farinera i al públic en general extern al centre. El segon
projecte consisteix en la realització d’11 vídeos on s’explica una activitat artística
setmanal en cada un d’ells per fer amb material que tinguessin a casa. Aquest projecte
està destinat exclusivament als alumnes de La Farinera.

Curs 2020-2021: Abans de l’inici de curs s’han preparat diferents treballs o activitats
artístiques per realitzar a casa en cas d’un alumne confinat o en el cas d’un grup sencer
confinat. El 30 d'octubre es suspèn l'activitat presencial i s’activa el Pla de classes online.
Aquest pla consisteix en activitats artístiques explicades en vídeos i en l’enviament de
packs de materials als alumnes. També es realitzen sessions online, més breus atenent
l’edat dels alumnes, on s’expliquen i es resolen dubtes de les diferents activitats..
El 23 de novembre es torna a l'activitat presencial, aquest cop, però, limitant els grups
a 6 alumnes. Es realitza un Pla de classes híbrides que implica tenir la meitat dels
alumnes in situ i l'altra meitat online. Es decideix mantenir el lliurament de packs de
material i la realització dels vídeos.

Alumnes de 9 a 15 anys, de 14 a 18 anys i adults:
Curs 2019-2020: A partir del confinament i fins al juny, es planteja als alumnes la
possibilitat de seguir amb les classes en format online amb una reducció del 30% de
l’import de la quota mensual. Per tant, tots els cursos continuen amb aquesta modalitat
fins al juny.
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Curs 2020-2021: A principi del nou curs es preparen diferents treballs o activitats
artístiques per realitzar a casa en cas d’un alumne confinat o en el cas d’un grup sencer
confinat.
El 30 d'octubre es suspèn l'activitat presencial i s’activa el Pla de classes online.
S'adeqüen les classes al format en línia i tots els grups continuen en aquesta modalitat.
El 23 de novembre es torna a l'activitat presencial, aquest cop, però, limitant els grups
a 6 alumnes. Es realitza un Pla de classes híbrides que implica tenir la meitat dels
alumnes in situ i l'altra meitat online en el cas dels grups amb més de 6 alumnes, i de
forma totalment presencial amb els grups de 6 o menys alumnes.

Monogràfics:
Curs 2019-2020: Només s’han pogut realitzar dues sessions (de les tres programades)
del monogràfic Model al natural, a causa de la suspensió de l’activitat al mes de març.
Curs 2020-2021: No s’han ofert monogràfics el primer trimestre del curs a causa de les
mesures i suspensió de l’activitat presencial.

Protocol mesures higièniques i sanitàries:
Curs 2020-2021: Es crea un protocol per complir amb les mesures sanitàries: limitació
del número d’alumnes segons els metres quadrats, separació 1,5 m entre alumnes, gels
hidroalcohòlics i polvoritzadors desinfectants a cada aula, presa de temperatura a tots
alumnes abans d’entrar al centre, control d’assistència, ventilació de les aules, entrades
i sortides dels alumnes esglaonades i adequació i usos del lavabos.
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4.2. Cursos

CURS

GENER - MARÇ

ABRIL - JULIOL

SETEMBRE DESEMBRE

El Petit Taller Artístic. De 17.30 a 18.30 h (1 bloc de 10 sessions)
Grup Dilluns

9 alumnes

-

-

Grup Dimecres

9 alumnes

-

-

Alumnes de 3 a 8 anys. De 17.30 a 19.30h (alumnes de P3, P4 i P5 possibilitat de fer
1,5h)
Arts Visuals Dimarts

10 alumnes

-

9 alumnes

Arts Visuals Dimarts anglès

14 alumnes

-

11 alumnes

Arts Visuals Dimecres

7 alumnes

-

-

Arts Visuals Dimecres anglès

12 alumnes

-

9 alumnes

Arts Visuals Dijous

12 alumnes

-

10 alumnes

Arts Visuals Dijous anglès

14 alumnes

-

10 alumnes

Arts Visuals Divendres anglès

14 alumnes

-

9 alumnes

-

-

8 alumnes

Crea el teu propi videojoc

9 alumnes

5 alumnes

3 alumnes

Còmic

9 alumnes

2 alumnes

4 alumnes

13 alumnes

1 alumne

9 alumnes

13 alumnes

3 alumnes

10 alumnes

Alumnes de 9 a 15 anys. De 17.30 a 19.30 h
Art Digital

Dibuix i tècniques pictòriques
dijous
Dibuix i tècniques pictòriques
divendres
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Alumnes de 14 a 18 anys. De 17.30 a 19.30 h
Dibuix i tècniques pictòriques

13 alumnes

6 alumnes

13 alumnes

3 alumnes

-

-

13 alumnes

5 alumnes

9 alumnes

12 alumnes

8 alumnes

6 alumnes

Model. De 18.30 a 21 h

7 alumnes

4 alumnes

5 alumnes

Gravat tardes. De 16 a 18.30 h

5 alumnes

-

7 alumnes

Gravat vespres. De 18.30 a 21 h

5 alumnes

-

4 alumnes

1 alumne

-

-

Fotografiem la nit

-

5 alumnes

-

Estampem Vic

-

3 alumnes

-

204 alumnes

42 alumnes

136 alumnes

Alumnes Adults
Dibuix i Pintura (Dilluns matí). De
10 a 12 h
Dibuix i Pintura (Dilluns tarda). De
16 a 19 h i de 19 a 21 h
Dibuix i Pintura (Dimecres tarda).
De 19 a 21 h

Alumnes Monogràfics
Model al natural
Alumnes Sortides Artístiques

TOTAL ALUMNES PER TRIMESTRE
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4.3. Escola d’Estiu
Aquest any La Farinera_CAVV s'ha integrat dins de l'ESTIU ÚNIC, l'oferta de casals d'estiu
de l’Ajuntament de Vic amb valor educatiu i lúdic.
S’han dissenyat i realitzat activitats artístiques en les diferents franges d'edat d'infants
(XS, S i M), aportant professorat i assessorament als monitors del casal.
També s’ha col·laborat amb el Cívicus (joves de franges L i XL) dissenyant i realitzant
activitats amb professorat de l’escola i cedint espais i equipaments del centre.
Durant el mes de juliol s’han programat les Sortides Artístiques, un cicle de tallers
intensius d’estiu adreçats a adults.

4.4. Activitats internes del centre (no retribuïdes)
-

Portes Obertes Virtuals: S’ha creat una visita virtual a la web de l’escola per
poder fer un recorregut per les instal·lacions i descobrir les diferents activitats
que es fan tant a dins com a fora de La Farinera_CAVV. Juliol 2020 (es pot veure
durant tot l’any)

4.5. Activitats de col·laboració externes al centre (col·laboracions no
retribuïdes)
-

Llibre de Sant Jordi (Col·laboració amb Associació Tapís, Consorci de
Normalització Lingüística, Escola de Música de Vic i Escènic Vic): Realització d’un
conte imprès i digital que es ven per Sant Jordi. Els diners de la venta per en
exclusivitat a l’Associació Tapís per la tasca que fan amb joves amb risc d’exclusió
social. Octubre 2019 - Juliol 2020

-

Centre Cívic: Taller d'iniciació a la fotografia . Realitzat amb professorat de La
Farinera en els espais del centre i organitzat conjuntament amb Centre Cívics.
10 sessions del gener al març
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-

Vicjove: Taller de fotografia amb mòbil dirigit a joves. Realitzat amb professorat
de La Farinera en els espais del centre i organitzat conjuntament amb el Vicjove.
Una sessió el 21 de febrer 2020

-

#elMEVacasa: Col·laboració en el disseny del suport visual i realització de vídeos
explicatius per a les activitats “Espai de creació: pinta, crea i inventa” i “Espai de
creació: Traça, idea i decora” programades pel Museu Episcopal de Vic dins del
projecte #elMEVacasa. Abril 2020

-

Tardes d’estiu: Realització de dos tallers artístics amb professorat de La Farinera
dins el marc de les activitats organitzades per les Tardes d’estiu de l’Ajuntament
de Vic. Taller de pintura sobre cartró i taller de pintura mural. Juliol i setembre
2020

-

Tions: Pintar i repassar les cares dels tions que l'Ajuntament de Vic col·loca per
diferents espais de la ciutat durant les festes de Nadal. Novembre 2020

-

Concurs de dibuix Atlàntida: Col·laboració amb l’organització, realització i jurat
del concurs de dibuix i pintura en motiu de la celebració del 10 è aniversari de
l’Atlàntida. Desembre 2020

-

Concurs de fotografia Atlàntida: Participació com a jurat del concurs de
fotografia en motiu de la celebració del 10 è aniversari de l’Atlàntida. Desembre
2020

-

Concurs nadales Sant Miquel: Participació com a jurat del concurs de dibuixos
de nadal organitzat per l’AMPA del Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic.
Desembre 2020
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-

Centre Cívic: Cessió de l’espai polivalent per un taller d'iniciació a la
videoconferència organitzat pels centres Cívic de Vic. Octubre 2020

-

CEAP: Cessió de l’espai polivalent per un curs de formació de metges dels CAPS
de Vic. 14 de febrer de 2020

4.6. Activitats per escoles i institucions
-

AMPA Sant Miquel dels Sants: Taller de plàstica dirigit a alumnes de parvulari i
primària. Es realitza al centre escolar de Sant Miquel dels Sants. De setembre
2019 a juny de 2020.
Alumnes 19-20: 18 alumnes

-

AMPA Mare de Déu del Sol del Pont de Roda de Ter: Taller de plàstica dirigit a
alumnes de parvulari i primària. Es realitza al centre escolar de la Mare de Déu
del Sol del Pont de Roda de Ter. D’octubre de 2019 a juny de 2020.
Alumnes 19-20: 20 alumnes

-

AMPA Escola El Roure Gros: Taller de plàstica en anglès dirigit a alumnes de
parvulari i primària. Es realitza al centre escolar El Roure Gros de Santa Eulàlia de
Riuprimer. De gener a març de 2020.
Alumnes: 8 alumnes

-

Escola La Sínia: Taller de realització d’un stopmotion dirigit a alumnes de 5è i 6è
de primària. Es realitza al centre escolar La Sínia de Vic.
Alumnes: 50 alumnes
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-

Sant Tomàs: Taller de dibuix i pintura dirigit a usuaris del Centre de Sant Tomàs.
Del febrer al març de 2020.
Alumnes: 7 alumnes

− VicJove: Taller de pintura mural dirigit a joves i organitzat conjuntament amb el
Vicjove i els Centres Cívics. 9 octubre 2020.
Alumnes: 5 alumnes

4.7. Beques i descomptes
-

Beca Càritas. Els ajuts atorgats es destinaran a reduir econòmicament part del
cost de la quota mensual de pagament del curs 2019/2020 - 2020-2021. Les
quotes es dividiran en tres parts: la part que paga La Farinera_CAVV, la part que
paga Càritas i la part que paga la família. Els ajuts van adreçats a les famílies dels
infants i joves matriculats a EMD/FCAVV que vulguin fer algun curs dels alumnes
de 3 a 8 anys o de 9 a 15 anys i que s’hagin posat en contacte amb anterioritat
amb Càritas. La dotació pressupostària pel curs 2019/2020 - 2020-2021
correspon a 3 beques.
Cap beca atorgada Període Gener - Juliol
Període Setembre - Desembre 1 beca atorgada de Càritas.

-

Beca Feduart. Els ajuts atorgats es destinaran a reduir econòmicament el 50%
del cost de la quota mensual de pagament del curs 2019/2020 – 2020/2021.
Aquests ajuts són subvencionats per la Fundació Educació i Art (Feduart). Els
ajuts van adreçats a les famílies dels infants i joves matriculats a EMD/FCAVV que
compleixin els requisits establerts i que vulguin fer algun curs dels alumnes de 3
a 8 anys o de 9 a 15 anys. La dotació pressupostària pel curs 2019/2020 –
2020/2021 correspon a 10 beques.
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Període Gener - Juliol atorgades 4 Beques Feduart.
Període Setembre - Desembre atorgades 4 Beques Feduart.

-

Beca El Petit Taller Artístic. Els ajuts atorgats es destinaran a reduir
econòmicament el 25% del cost total del taller. Aquests ajuts són subvencionats
per la Fundació Educació i Art (Feduart). Els ajuts van adreçats a les famílies dels
infants matriculats a El Petit Taller Artístic que compleixin els requisits establerts.
La dotació pressupostària pel curs 2019/2020 – 2020/2021 correspon a 4 beques
(2 pel primer bloc i 2 pel segon).
Cap beca El Petit Taller Artístic atorgada.

DESCOMPTE

GENER MARÇ

ABRIL JULIOL

SETEMBREDESEMBRE

-

-

18 alumnes

-

-

3 alumnes

-

-

-

5 alumnes

5 alumnes

3 alumnes

2 alumnes

2 alumnes

3 alumnes

-

-

-

Descompte Família nombrosa. -50% de
la matrícula d’infants i joves
Descompte 3 germans al mateix curs. -25% en les quotes
Descompte Carnet Jove. -10% en les
quotes per titulars de 14 a 29 anys
Descompte Jubilat. -10% en les quotes
Descompte Segon curs adults mateix
trimestre. -30% en les quotes
Descompte

Monogràfics.

-10%

l’import per alumnes del centre

en
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Descompte fill/a de professor/a en
contracte. -100% de l’import total del

1 alumne

1 alumne

1 alumne

-

-

-

curs
Descompte mare o pare de professor/a
en contracte. -100% de l’import total
del curs

5. FCAVV: CENTRE D’ACTIVITATS
Durant aquest any s’han iniciat, finalitzat i/o realitzat els diferents projectes que
s’expliquen a continuació.

5.1. Projectes amb dotació econòmica extra
-

Guia digital l’Esquerda. El projecte de producció d’una aplicació per dispositius
mòbils per realització de visites autoguiades al Jaciment arqueològic de
l’Esquerda de Roda s’ha continuat durant el 2020. Durant el procés, s’ha
encarregat una ampliació de projecte per relaitzar una aplicació web que
permeti la visita virtual del jaciment. Aquest projecte es realitza amb la
col·laboració del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC, amb
la participació d’un professor i diversos alumnes.

-

Projecte Illa de la Pietat: Durant el 2020 s’ha treballat en el disseny del projecte
de mapping exterior i de realitat augmentada destinat al Vicpuntzero. En aquest
projecte s’hi treballarà des del 2021 fins al 2023 a partir de l’encàrrec realitzat
per l’Ajuntament de Vic
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5.2. Projectes realitzats amb recursos propis
-

Documental Refugi Número 4. Participació en el documental sobre el refugi
núremo 4 de Vic, dirigit per Josep Casanoves, amb la col·laboració del Memorial
Democràtic a través de l’Ajuntament de Vic. A partir de la demanda de
l’Ajuntament de Vic, La Farinera, CAVV s’ha encarregat de realitzar la
reconstrucció virtual del refugi per la seva visualització (amb la col·laboració de
l’equip de Mauro Mas en la generació del model planimètric) així com de
realitzar el disseny gràfic del documental.

-

Fanalet de reis. Es realitza el disseny del fanalet dels reis 2021 a partir de la
demanda de col·laboració de l’Ajuntament de Vic. Es dissenya el fanalet seguin
les indicacions de l’ajuntament i es realitza un audiovisual per mostrar el procés
de muntatge.

6. FCAVV: DEL DIBUIX A L’ART DIGITAL
El 2019 va néixer Del Dibuix a l’Art Digital, un espai didàctic on es realitzen activitats
dirigides a centres educatius, institucions, entitats i visites turístiques pensades per
treballar les relacions de l’art i la ciència. En aquest espai també es pot veure una
exhibició de materials i equipaments relacionats amb l’evolució de la imatge que formen
part de la Col·lecció d’Aparells de Fotografia Històrica de l’Ajuntament de Vic que
gestiona La Farinera, CAVV.
Les activitats que es realitzen exploren les relacions del dibuix amb la fotografia i la
imatge generada per ordinador a través de l’evolució de la imatge des del Renaixement
fins a l’actualitat.
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6.1. Activitats per escoles
-

Escola La Sínia: 2 sessions, alumnes de Cicle Superior, 50 alumnes. Gener 2020

-

Escola Vic Centre i Escola Salarich: Visites programades però no realitzades per
culpa del confinament.

Curs 2020-2021: Algunes escoles han contactat per fer l’activitat però degut a les
restriccions sanitàries no s’han pogut realitzar.
S’estan dissenyant projectes pensats per treballar les relacions entre l’art i la ciència
que inclouen la realització d’activitats a l’espai de La Farinera i que van destinats a
cicle superior de primària i a secundària. Es preveuen fer proves pilot durant el curs
20-21 i iniciar i iniciar els projectes el curs 21-22.

6.2. Activitats per entitats i institucions
-

Agrupació fotogràfica de Roda de Ter: Visita a l’Espai del Dibuix a l’Art digital per
visualitzar l’evolució de la tecnologia de creació d’imatge. Febrer 2020

-

Agrupació fotogràfica de Tona: Visita programada però no realitzada per culpa
del confinament.

-

«Vic. Cultura i Alzheimer»: Visita i roda de premsa programada però no
realitzada per culpa del confinament.
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