
 

 
 
 

Què hem fet durant la darrera candidatura? 

Divulgar la creació artística i el pensament contemporani 
 Aurea dicta. Els aforismes de l’artista Miquel Barceló. Diàleg entre

el pensament clàssic i la pintura, amb de Raül Garrigasait, editor i 
President de la Casa del Clàssics; Josep Ma. Martí Font, periodista i 
escriptor Montse Frisach, crítica d’art  

Impulsar l’anàlisi i la reflexió especialment a l’entorn del món contemporani 
 La integració de les arts i la necessitat d’una pedagogia desobedient, a càrrec de Fernando

Hernández, catedràtic de la Facultat de Belles Arts de la UB 
 Hegemonies culturals: Barcelona-Madrid, a càrrec del periodista i escriptor, Josep Ma Martí Font
 Cicle La contracultura: Cultura a la contra o nova cultura: amb la participació d’Antoni Guiral

Conti, crític i editor; Pepe Ribas, escriptor i fundador de la revista mítica i llibertària Ajoblanco,
Toni Puig, professor, Nazario Luque, historietista i pintor, Miguel Gallardo, il·lustrador i dibuixant,
Xavier Mariscal, dibuixant i dissenyador i Josep Ma Martí Font

Participar en els esdeveniments de la ciutat i debatre temes d’actualitat 
 Mantenir la distància. La cultura que (potser) ve. Com afectarà a la cultura la realitat derivada

de la pandèmia?  Martí Peran , crític i curador d’exposicions
 El conflicte de Sixena, les dues cares a debat, a càrrec de Josep Giralt, director del Museu de

Lleida; Carlos Bitrián, president d’APUDEPA; Josep Maria Martí Font, periodista i escriptor
 Vam participar a l’Any Joan Brossa amb el cicle: La màgia brossiana: poesia visual, literària i

teatral,  amb la xerrada, bombolles i vídeo Brossa i l’univers bombolla, a càrrec Pep Bou, creador,
director i actor de teatre

Cicles multidisciplinaris: Espiritualitat, Poesia, Ciència i Art
 L’espiritualitat de la ciència: reflexions i poemes, a càrrec de David Jou, físic i poeta
 L’invisible. Simbolisme, iconografia bizantina i espiritualitat, Chordi Cortés, Mestre iconògraf

Revisitar la Història de l’Art incidint amb el artistes catalans, fer esment del paper de la 
dona al món de l’art i des de la vessant política 
 Cicle: Artistes catalans universals, amb les conferències: Una exposició titulada Antoni Tàpies.

Biografia política, amb el director de la Fundació Antoni Tàpies, Carles Guerra i Allò que Dalí deu a 
la natura a càrrec de Vicent Santamaria, historiador de l’art  

 Cicle: Converses sobre dones que pinten i dones pintades; a càrrec d’Erika Bornay, historiadora
d’art i escriptora, amb les conferències  Dodo:  una il·lustradora al Berlín dels “feliços 20” , 

Femmes de brasserie al Paris dels impressionistes i Alliberant la memòria: Artemisia Gentileschi i 
altres pintores 

 Cicle interdisciplinari: Revolució Americana versus Revolució Francesa, amb la conferència L’art
de la revolució, a càrrec de Martí Peran, professor de Teoría de l’Art de la UB.

Revitalitzar la cultura popular catalana, amb la conferència: Formes populars i art contemporani. Del 
teatre Centre de Manlleu a l’Òpera de los Angeles, a càrrec Joan J. Guillén escenògraf 
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Sempre he estat vinculada al món de la cultura i l’art 
Ponent de la Secció d’Arts Plàstiques des de l’any 2003 al 2014, i del 2017 al 2020 
Membre de la Junta Directiva de l’Ateneu Barcelonès del 2014 al 2017 
Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, especialitat: Pintura 
Tècnica superior d’Arts Plàstiques i Disseny: Pintura Mural. Escola d’Arts 
Aplicades i Oficis Artístics de Barcelona 
Artista visual 
Professora de Dibuix i Pintura 
Premi de Pintura de la Sala Parés 
Fundadora de l’Associació d’Art, Cultura i Ciència  
Gestora cultural 

Proposo una programació de qualitat amb activitats artístiques, culturals, multidisciplinàries, didàctiques i 
lúdiques amb propostes innovadores, un model de la Secció d’Arts visuals oberta i participativa  
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col·laboració amb la Societat Catalana de Filosofia.. 

Què farem? 

La meva proposta per a aquesta nova etapa, és una programació de continuïtat que recull un 
ampli ventall de tendències i reflexions sobre la cultura, les arts i el pensament contemporani 
estructurada en diferents conferències, cicles de conferències, taules rodones, debats d’actualitat 
i multidisciplinaris, cursos de formació, suport a la creació, convenis de col·laboració, exposicions, 
tertúlies, oci, itineraris culturals, homenatges, etc. amb l’objectiu final de crear un espai de 
trobada, de diàleg i de debat per a tots i totes els que tenim inquietuds i gaudim de l’art. 

Impulsar debats d’actualitat, reprendre el debat de projectes de ciutat pendents, com 

l’Hermitage a Barcelona, amb un èmfasi especial en els debats multidisciplinaris, que 
sempre han estat presents en la programació d’Arts Visuals amb l’objectiu d’interrelacionar 
diferents disciplines del coneixement per tal d’establir visions integradores del món, des de 
la mirada d’artistes, de científics i d’intel·lectuals.  

Revitalitzar la Secció d’Arts Visuals. Per desenvolupar el Programa i dinamitzar la Secció, es 
crearan grups de treball amb els socis que vulguin participar en l’organització d’activitats... 
Potenciar la comunicació interna i externa. Xarxes socials... reunions periòdiques. Col·laborar 
amb les diferents ponències: Cinema, Economia, Filosofia,  Ciència, Història… 

S’organitzaran debats amb artistes contemporanis; els models de les polítiques culturals; 
l’estat de la Cultura a Catalunya, nous reptes; l’educació artística i les mancances del 
sistema educatiu; sobre les retallades pressupostàries del Govern a la cultura i les arts... 

Aportar coneixements per tal d’apropar el públic a les expressions de la creativitat 
contemporània i proporcionar-li les eines pràctiques i conceptuals perquè pugui 
comprendre-les i gaudir-ne en tots els seus aspectes. 

Repensar la Historia de l’Art amb l’aportació de les noves investigacions dels historiadors. 

Donar a conèixer i vissibilitzar el patrimoni cultural, els serveis i els seus socis rellevants de 
l’Ateneu. 

Participar en el grans esdeveniments de les arts: grans exposicions, fires... 

Programar actes per potenciar i celebrar les festes i la cultura popular. 

Impulsar xarxes culturals i d’interrelació amb altres entitats per elaborar programacions 
conjuntes, la Universitat Barcelona; galeries i centres d’art, fundacions, museus... com també 
d’altres institucions i entitats nacionals i estrangeres.  

Impulsar nous convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades del món de les 
arts i de la cultura, per cercar espais expositius per als socis de la Secció d’Arts Visuals... 

Organitzar activitats lúdiques i culturals. Crear espais d’interrelació de diàleg i de debat en 
un ambient informal.  

Noves tecnologies. Fer debats sobre la incidència de les noves tecnologies en el món de l’art 
les noves tendències, pel que fa a la creació, a la producció, a la col·lecció, a la conservació i al 
mercat. 

Proposar la creació del Premi de les Arts Visuals de l’Ateneu Barcelonès. 
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