
VISITES COMENTADES
Visita guiada per les diferents intervencions, 
en la qual cada artista comentarà la seva obra.
Places limitades, cal inscripció prèvia a
www.santceloni.cat/entrades

- Dissabte 23 d’octubre, a les 6 de la tarda, 
a la plaça del Bestiar 

- Diumenge 7 de novembre, a les 6 de la tarda,
a la plaça del Bestiar 

La VII Setmana del Bosc de Sant Celoni amplia el 
seu àmbit de participació en projectes d’interven-
ció a l’espai urbà realitzats per sis artistes de Sant 
Celoni o vinculats al Baix Montseny. Amb aquests 
projectes, l’Ajuntament de Sant Celoni té l’objectiu 
de promoure noves mirades artístiques sobre els 
espais urbans amb el tema del bosc i dels sentits 
com a element principal de la proposta.
 
Les instal·lacions artístiques efímeres estan 
ubicades al barri de la Força: a la plaça del 
Bestiar, al recinte de la torre de la Força i 
a la plaça de Josep Alfaras Prat. 
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16 d’octubre - 8 novembre

Sant Celoni 2021

ACTE DE PRESENTACIÓ
Recorregut per l’itinerari del bosc i els sentits. 
Les instal·lacions estan ubicades al barri de la Força: 
a la plaça del Bestiar, al recinte de la torre de la 
Força i a la plaça de Josep Alfaras   

Dissabte 16 d’octubre, a les 7 de la tarda, 
a la plaça del Bestiar 
Places limitades, cal inscripció prèvia a 
www.santceloni.cat/entrades

HORARI OBERTURA RECINTE
DE LA TORRE DE LA FORÇA
Al recinte hi ha les instal·lacions de Núria Rossell, 
Jou Serra (instal·lació lumínica, imprescindible 
que sigui de nit per veure-la) i Yumna Alsawi 
(preferible veure-la de nit)

Divendres i dissabtes de 6 a 2/4 de 9 del 
vespre. Diumenges i festius d’11 a 2/4 de 2 
del migdia i de 6 a 2/4 de 9 del vespre

INTERVENCIONS

Imma Subirà
Núria Rossell
Jou Serra
Yumna Alsawi
Miquel Deulofeu 
Ignasi Deulofeu

Comissaris del projecte: 
Glòria Auleda i Rob Dubois

“El bosc i els sentits” 
instal·lacions artístiques 
al barri de la Força
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Recorregut per
 6 instal·lacions artístiques 

al barri de la Força

Plaça del
Bestiar

Torre de
la Força

Plaça
Josep 
Alfaras

Carrer Major

Carrer de les Valls



Imma Subirà
Sant Celoni, 1963. Llicenciada en delineació industrial, 
s’ha format com a artista plàstica a l’Escola d’Art 
Massana, l’escola de ceràmica JORCA i amb la seva 
mare, la pintora Conxita Sánchez Campos. Ha fet 
diverses exposicions individuals.
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Un arbre un bosc. 
Un bosc un arbre 
Per què els arbres em fan 
sentir feliç? Quan estic enmig 
d’un bosc sento que els arbres 
són éssers amables, humils i 
savis que amaguen multitud 
de secrets. L’obra és de 
tècnica mixta, amb un 90% de 
material reciclat. Art sostenible 
i valors mediambientals.

immasubira-creativitat.blogspot.com
@immasubirasanchez

Plaça del Bestiar
Recinte de la torre de la Força

2 Núria Rossell
Sant Celoni, 1967. Viu a Sant Esteve de Palautordera, 
on té el taller d’artista. És llicenciada en filologia catalana 
per la UAB. S’ha format en història de l’art, dibuix, 
pintura i gravat no tòxic. Ha exposat a Catalunya, 
Espanya, França i la Xina. Ha rebut diversos premis.

Bosc i memòria
La pela de suro desprèn l’olor 
del bosc i la textura de l’arbre 
al qual ha estat adherida. 
Olors i textures que coneixen 
molt bé la gent vinculada al 
territori. El bosc, generosa-
ment, els ha ofert un gran 
tresor, que han agraït amb 
gran respecte.

www.nuriarossell.com
@nuriarossellart

3 Jou Serra 
Sant Esteve de Palautordera, 1984. Treballa la llum 
i el cos dins les arts escèniques i la instal·lació. 
La intervenció que presenta s’ha creat dins del 
marc de l’espectacle Paraules que trenquen ossos 
de la Companyia Pagans (Núria Clemares i Marc 
Fernández).

INNER (interconnexions)
Instal·lació lumínica inspirada en 
el sistema de comunicació 
intern dels arbres, que està 
format per líquens i fongs que 
envolten les seves arrels: els 
permet des d’avisar-se quan hi 
ha amenaces externes fins a 
passar-se nutrients quan alguns 
individus estan més dèbils. 

6 Ignasi Deulofeu
Barcelona, 1963. Conegut amb el sobrenom d’Ignot, 
és un il·lustrador i pintor resident a Sant Celoni. 
A banda d'una llarga trajectòria d'exposicions en 
diversos museus i sales ha realitzat il·lustracions per 
les pàgines d'opinió de La Vanguardia i ha impartit 
classes a la UOC.

L’escorça del temps
El pas del temps esdevé 
l'antídot de la natura per 
posar al seu lloc els excessos 
de l'activitat humana. 
La imatge de la lenta, però 
constant i imparable transfor-
mació de l'escorça de suro 
es relaciona en aquesta peça 
amb la històrica activitat 
tapera del poble i la seva 
indústria actual.

4 Yumna Alsawi
Mascat, 1974. Artista libanesa-palestina vinculada a 
Sant Celoni. Llicenciada en escultura per la UB, té 
formació en diverses tècniques del vidre. En l’actualitat 
combina art i pedagogia. Tendeix a un realisme màgic 
on presenta noves lectures d’elements i situacions 
quotidianes.

Sacs d’Aigua 
Les cistelles simbolitzen 
l’aigua que es filtra entre les 
capçades dels arbres abans 
d’arribar al sòl del bosc. 
L’aigua és un inici: regenera-
ció, fertilitat i puresa, com 
passa amb el bosc. Les 
cistelles, teixides a mà per 
una dona, evoquen el cos 
matern, el ventre on el viatge 
comença.

@yumnaalsawi

5 Miquel Deulofeu 
Barcelona, 1957. Fill d’una família vinculada a Sant 
Celoni durant generacions. Es dedica plenament a 
pintar i ha instal·lat el seu taller al poble. Ha exposat 
a sales del Baix Montseny i, també, a Barcelona i ha 
fet instal·lacions com els Inaudibles.

Cúpula geodèsica 
rodona de botes de vi
La instal·lació és un 
homenatge a un Sant Celoni 
antic: el de les vinyes del sot 
de Bocs, on cada casa del 
barri de la Força tenia el seu 
tros. Amb materials reciclats 
provinents de botes de vi 
construeix una mitja esfera 
que convida a experimentar 
un viatge en el temps.

@maikel_delay1

www.joanaserra.com
www.ciapagans.cat
@jouserra

Plaça Josep Alfaras

Plaça Josep AlfarasRecinte de la torre de la Força

Recinte de la torre de la Força

www.ignot.org
@ignotorb


