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Divendres 16 d’abril a les 19h
IOMA 
Música meditativa 

Visita guiada de la mà de Nu Díaz + música meditativa amb IOMA
Visita guiada amb l’artista i intervenció sonora meditativa pels diferents 
espais expositius per a invitar-nos a reflexionar sobre l’essència 
primigènia de les pedres en la seva connexió en un tot. En aquest cas, 
el duo IOMA ens transportarà a un estat meditatiu profund mitjançant 
una acció sonora adaptada a l’espai amb les freqüències i les vibracions 
dels bols tibetans, gongs, monocordis, didgeridoos, cants... Ells busquen 
la perspectiva atàvica i ancestral del so harmònic i com aquest afecta 
de forma positiva i terapèutica a l’oient. Les seues audicions són tot un 
viatge iniciàtic orientat a la sanació física i mental. Aquesta interacció 
es realitzarà després de la visita guiada de forma no pre-determinada 
buscant l’espontaneïtat del moment i la fusió amb l’exposició.

Dissabte 17 d’abril a les 11h
Guillem Riba, Imma Martín i Laia Ortiz
Contacontes del llibre Arraïlades (Salvem lo Montsià i Graëllsia) i taller 
de pintura i modelatge de infantil

En contes infantils com a eina bàsica per a l’estímul de la imaginació 
de les nenes i nens,... Partint de la temàtica de l’exposició lligarem 
significats llegint el llibre Arraïlades de la mà de Guillem Riba (mestre, 
pedagog, escriptor i activista) per a sensibilitzar les noves generacions 
en qüestions d’auto-consciència paisatgística i identitària. En finalitzar 
es realitzarà un taller de modelatge i pintura amb elements naturals per 
a representar l’olivera i el seu entorn.



Divendres 7 de maig a les 19h
Nu Díaz
Visita guiada a l’exposició 

maig

Dissabte 1 de maig a les 18h
Nuria Bordes i Gregor Mestre
Taller d’expressió en moviment guiat i participatiu

Visita guiada amb l’artista i posterior taller participatiu d’expressió 
corporal amb les/els diferents artistes que han interactuat en l’exposició 
i el públic interessat. El taller estarà basat en els sons de León Guallart 
creats per a l’exposició i intervinguts en directe pel multi-instrumentista 
Gregori Mestre. La inspiració artística provocada per l’exposició i els 
seus significats servirà a Núria B. i Gregori per a marcar unes pautes 
al públic per a que interactue i es fusione a la recerca d’una harmonia 
sobre un espai expositiu dinàmic que flueix harmònico-aleatoriament. 
Aportant uns significats artístics subjectius nous  a la recerca de la 
sensació efímera,....de l’ESTÍMUL recíproc. 

Divendres 7 de maig a les 19h
Nu Díaz
Visita guiada a l’exposició.

Durant la visita és possible que diferents artistes interactuïn amb l’obra 
i l’espai des de diferents òptiques i llenguatges artístics. 

Dissabte 8 de maig a les 18h
Lluis Fibla amb l’alumnat de la Banda de Música 
i del Dansing
Interacció improvitzatòria musical i corporal

Visita guiada amb l’artista adreçada a que l’alumnat de la Banda” i 
les alumnes de dansa contemporània de Dansing puguin aprendre a 
interactuar amb les sensacions que desperta l’exposició. Introduint  
la improvització musical i l’expressió corporal lliure per a crear nous 
significats artístics envers Lo que dicen las piedras. Buscant l’art pur 
i la fusió de disciplines com a estímul subjectiu en lo individual i lo 
col·lectiu mitjançant perspectives complementàries d’entendre el nostre 
entorn.  Buscant un feed-back continu fluint en diferents direccions.....

Activitats educatives al voltant de l’exposició
Entre els mesos de febrer i maig les/els alumnes de primària i 
secundària podran realitzar visites guiades a l’exposició per part de 
l’artista i podran realitzar tallers de pintura, escriptura, dansa0...... 




