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Taller 1 - Col(ulma)or
Claustre dels Trinitaris. Carrer de la font, 43

Taller 2 - Papallones de colors
Plaça del Carme

Taller 3 - A tot color!!!
Plaça del Campanar

Taller 4 - Teixint la vila
Reixes de la Basílica de Santa Maria. Plaça Jaume I

Taller 5 - Tornen els colors de l’art de Sant Martí
Palau Baltà. Plaça Jaume I

Taller 6 - Miralls
L’Escorxador. Pati exterior

Taller 7 - Estampació corporal
L’Escorxador. Pati exterior

Plànol de situació

Dissabte 22 d’octubre, de 17.30 a 20h
Vilafranca del Penedès



THE BIG DRAW 
FESTIVAL 2022
Come back to colour
Per setè any consecutiu, a Vilafranca torna el Big Draw! 

Una gran celebració del benestar i el gaudi que proporcionen 
les pràctiques artístiques del dibuix i la il·lustració.

El lema del Big Draw d’aquest 2022 és Come back to colour 
(torna el color) i tots els tallers s’han pensat per celebrar la 
redescoberta de la vitalitat i la salut després d’aquests dar-
rers dos anys. Tornem a omplir els espais de colors i d’alegria 
i ser més conscients de la bellesa de la natura que cal pre-
servar, celebrar i trobar l’alegria en totes les coses belles i 
meravelloses que conté el món.

Fundada l’any 2000 a la ciutat de Londres, The Big Draw Fes-
tival és una organització d’educació artística que promou el 
llenguatge visual i el llenguatge del dibuix com a eina per 
a l’aprenentatge, l’expressió i creativitat. Es va fixar el mes 
d’octubre com a mes del dibuix.

A Vilafranca el Big Draw 2022 serà el 22 d’octubre i els ho-
raris de tots els tallers seran de 17.30h a 20h. 

La participació és oberta a tothom, sense límits d’edat i no 
requereix inscripció prèvia.

Per més informació:  
cultura.vilafranca.cat  
www.thebigdraw.org 

Segueix-nos a: 
@artsviusalsvila  
#thebigdrawvilafranca2022

Taller 1 - Col(ulma)or
Escola Municipal d’Art Arsenal

Des de l’escola d’art Arsenal es proposa un taller en que el co-
lor serà una eina de transformació. El color modifica les propi-
etats de les superfícies i canvia la percepció que en tenim. Us 
convidem a fer una intervenció col·lectiva amb color a l’entorn 
incomparable del Claustre dels Trinitaris.

Taller 2 - Papallones de colors
Zig-Zag Centre d’expressió artística

Aquesta proposta pretén fer visibles les papallones que tro-
bem en el nostre entorn natural: redirigirem la nostra mirada 
cap a la bellesa d’aquests éssers que ens envolten, silenciosos, 
lleugers,  i expressarem a través del dibuix i la pintura tot el 
que hi descobrim.

Taller 3 - A tot color!!!
Muntsa González del col·lectiu Gargot

El participants a aquest taller hauran d’omplir grans llenços 
de paper que embalen parts de la plaça seguint les instruc-
cions d’unes targetes que agafaran de manera aleatòria de 
dins d’una caixa. Les accions són senzilles i permeten inte-
ractuar amb els dibuixos dels altres participants, d’aquesta 
manera es crea un mural col·lectiu i cooperatiu.

Taller 4 - Teixint la vila
Institut Milà i Fontanals

L’art és el teixit que uneix a les cultures amb la seva història, 
amb la seva gent. En aquest taller, les peces tèxtils que es crea-
ran juguen amb el relleu, obres que en lloc del volum, cerquen 
la bellesa amb el simple cosit en pla, jugant amb les trames, 
els ordits, els fils de colors i creant formes, petites textures i la-
berints que ens faran tornar el vuit en color. Un gran mural que 
convertirà una part de la nostra vila en una gegant escultura o 
tela amb art.

Taller 5 - Tornen els colors de l’art de Sant Martí
Thaïs Miguel i Eva Sans de El Petit Taller

L’arc de Sant Martí representa i simbolitza l’esperança, la 
unió, la relació entre el cel i la terra, la pau, la solidaritat. La 
llum després de la pluja i la tempesta. Set taules, cadascuna 
d’elles amb un color de l’arc de Sant Martí. Dibuixarem, en-
ganxarem experiències de cada color amb dibuixos i dona-
rem vida a un gran mural que li torni la llum a aquest símbol 
d’esperança.

Taller 6 - Miralls
Gemma Guasch i Patricia Carceller del Col·lectiu Gargot

Observar, ser observat. Reflectir-se i veure’t reflectida. Qui soc? 
Qui ets? A través dels miralls i el color proposem una nova ma-
nera d’observar incloent els sentits, les emocions i l’autoconei-
xement. Les persones participants podran viure l’experiència 
de fer un treball personal a través de l’experiència i la creació 
d’una composició d’autoretrat lliure amb la tècnica del collage. 

Taller 7 - Estampació corporal
Mariona Ríos i Joan Ramon Buisan del Col·lectiu Gargot

Taller d’estampació corporal a partir de diferents superfícies 
del nostre cos i amb pintura apta per la pell, que ens serviran 
per crear una base cromàtica i de textura per seguir dibuixant 
després linealment per sobre. Seran accions col·lectives i coo-
peratives, ja que compartirem els papers amb 2 o 3 participants 
més i entre nosaltres ens ajudarem per estampar. Al final, ca-
dascú s’emportarà un tros que retallarem de l’obra col·lectiva.


