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FILOSOFIA DEL PROJECTE
Realitzar un projecte cultural dinàmic i obert a col·lectius, artistes, entitats i progra-
madors independents per tal de provocar el desenvolupament de projectes con-
junts que millorin la qualitat de les propostes de creació contemporània de la nostra 
ciutat, amb especial esment al conjunt de creadors de les diferents disciplines ar-
tístiques com a artífex del fet creatiu i donant difusió als programes d’intercanvi de 
professionals en residència que seran una eina d’internacionalització. 

COORDENADES
Contemporaneïtat: Les propostes i projectes adreçades al CAC Ses Voltes hauran 
d’identificar-se amb les tendències emergents.
Experimentació: Obertura a les noves formes creatives, híbrides i transversals. Ge-
neració de nous models de gestió i organització de projectes.
Generació de pensament: Provocar dinàmiques que donin lloc  processos més que 
a productes. Creació de discursos a través del pensament i el diàleg.
Recursos: Cal eliminar barreres i establir ponts entre les diferents institucions, fa-
cilitant les gestions, compartint els recursos materials i humans de la nostra ciutat, 
investigant i documentant on es troben aquests recursos i com accedir.
Aprenentatge i autoaprenentatge: L’espai del CAC Ses Voltes és un espai que ha de 
servir com a estímul de descobriment de noves eines creatives.
Internacionalització: Capacitat per desenvolupar lligams entre la creació local i la 
connexió amb l’exterior.
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2014
JULIOL, AGOST I SETEMBRE 2014

ACTIVITATS PROGRAMADES AL CAC SES VOLTES

 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ 
 1.- En Construcció / Taules de treball
 2.- Entrevistes 
 3.- Taller obert
 4.- Presentació pla d’usos
 5.- Taula de recerca de recursos
 6.- Nit de l’Art
 
 ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
 1.- Taller d’autogestió musical

OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE 2014

 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ
 1.- Laboratori d’educació artística i creativa
 2.- Sessió oberta i gratuïta de DANSA IMPROVISACIÓ
 3.- Jornades Cultura a Espais No Convencionals 
 
 ACTIVITATS DE FORMACIÓ TRIMESTRALS

 A.- Dansa Improvisació amb Tomeu Gomila i Puter
 B.- Taller d’Obra Gràfica amb Julio León
 C.- VA DE LLETRES, curs de Cal·ligrafia, Tipografia i Retolació
 
 ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ
 1.- COMIC NOSTRUM / Masterclass, entrevistes i exposició
 2.- FESTIVAL DANSA NOVEMBRE / Workshop 
 3.- FESTIVAL SOTATERRA / Workshop

 CARTELLS I FLYERS DIGITALS DE LES ACTIVITATS

CESSIONS D’ESPAI I RESIDÈNCIES 

 ARTISTES EN RESIDÈNCIA I CESSIONS D’ESPAI
 MEMÒRIA GRÀFICA CESSIONS D’ESPAI I RESIDÈNCIES
 RESIDÈNCIES PER SELECCIÓ
 MEMÒRIA GRÀFICA RESIDÈNCIES PER SELECCIÓ

REUNIONS, VISITES I ASSESSORAMENTS
PREMSA
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2015

GENER, FEBRER, MARÇ 2015

ACTIVITATS PROGRAMADES AL CAC SES VOLTES 

 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ
 1.- Laboratori d’educació artística i creativa
 2.- Laboratori de moviment
 3.- Traffic Jam
 4.- Cicle d’entrevistes arts visuals a Mallorca
 
 ACTIVITATS DE FORMACIÓ TRIMESTRALS
 A.- Dansa Improvisació amb Tomeu Gomila i Puter
 B.- Taller de Dansa i Moviment Concient amb Catalina Carrasco
 C.- Personatges davant càmera amb Diego Ingold 
 D.- Introducció al cinema digital amb Àlex Marín
 E.- Children of Corita / Serigrafia DIY amb Carles G.O’D.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ PUNTUALS
 F.- Dibujo Radical amb Francesc Ruiz
 G.- La Mirada Feminista, implicacions curatorials i en la gestió de l’art.
 H.- Associacions, emprenedors/es i els canvis de la reforma fiscal. 
 A càrrec d’Eva Frade.

 ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ
 1.- Fingir Verdaderamente amb Ernesto Collado 

 CARTELLS I FLYERS DE LES ACTIVITATS
 MEMÒRIA GRÀFICA DE LES ACTIVITATS
 

CESSIONS D’ESPAI I RESIDÈNCIES 

 ARTISTES EN RESIDÈNCIA I CESSIONS D’ESPAI
 MEMÒRIA GRÀFICA CESSIONS D’ESPAI I RESIDÈNCIES
 RESIDÈNCIES PER SELECCIÓ
 MEMÒRIA GRÀFICA DE LES RESIDÈNCIES PER SELECCIÓ
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JULIOL, AGOST I SETEMBRE 2014
ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ 

JULIOL 2014

1.- #enconstrucció
TAULES DE TREBALL 
Activitat de dinamització duita a terme els dimecres del mes de juliol

Projecte participatiu per iniciar una nova etapa al Centre d’Art i Creació Ses Voltes.
Amb aquest projecte vàrem iniciar la nova etapa escoltant i donant veu a tots els 
agents culturals locals que podien tenir cabuda al CAC Ses Voltes. 
La idea era utilitzar la sala d’exposicions com a lloc on visibilitzar les diferents etapes
que ha tingut el centre (CRCC CRIDA 20-09-2011; CORREDOR 2013; CAC ECT 20-13-
2014) per anar construint un document de necessitats de la comunitat cultural local 
i anar redactant de manera participativa el pla d’usos que voliem per aquest espai.
Per visibilitzar les diferents etapes utilitzàrem material generat a cada una d’elles: 
vídeos, imatges, memòries, catàlegs, fulletons… alguns dels materials generats per 
cada projecte ens han ajudat a construir la nova etapa. 

Articulàrem 4 sessions tots els dimecres del mes de juliol per poder realitzar aquest 
procés de reflexió:

9-07-14/ TAULA DE TREBALL I
- La primera sessió va ser el dimecres 9 de juliol i volguérem que participacin tots els 
implicats en etapes anteriors així com a les persones que vàren presentar projectes 
a aquesta convocatòria. Els objectius d’aquesta sessió vàren ser: fer memòria dels 
antecedents, presentar el projecte de Tres. Serveis Culturals, escoltar altres propos-
tes, així com detectar punts forts i punts dèbils de períodes anteriors. 
Horari: de 18 a 20h  /  Participants: 29 pers.

16-07-14/ TAULA DE TREBALL II
- A partir de la segona sessió treballàrem amb taules temàtiques en les que l’objectiu 
era detectar les necessitats específiques de cada sector.
Així el 16 de juliol convidàrem a participar al cercle de creadors relacionats amb l’art 
visual (artistes visuals, galeristes, crítics, cineastes, còmic i tots aquells que conside-
rin que podien aportar al debat)
Horari: de 18 a 20h  /  Participants: 26 pers.

24-07-14/ TAULA DE TREBALL III
- El 23 de juliol va ser el torn de les arts escèniques, la dansa, la música i la literatura.
Horari: de 18 a 20h  /  Participants: 23 pers.

30-07-14 / TAULA DE TREBALL IV
- El 30 de juliol el dedicàrem a l’educació, la gestió de la cultura i els mitjans de co-
municació culturals.
Horari: de 18 a 20h  /  Participants: 20 pers.

DIFUSIÓ EN XARXES 
Cada una de les taules va tenir una persona que va relatar via tuiter els continguts de 
la taula. Posteriorment es va realitzar un Storify com a memòria que es va difondre.
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AGOST 2014

2.- ENTREVISTES 
Activitat de dinamització duita a terme els dilluns i dimecres d’agost i setmebre.

Romy Palstra i Mandy do Rosario són dues estudiants d’art holandeses interessades 
en conèixer als artistes que treballen a Mallorca, aprofundir en el seu treball, conèi-
xer els seus tallers… Per això es posàren en contacte amb nosaltres per realitzar 
pràctiques al CAC durant els mesos de juliol i agost de 2014.

Convocàren via fabecook als nostres usuaris. La proposta era emprar el CAC Ses Vol-
tes com a lloc de trobada per a un primer contacte amb aquestes estudiants, amb la 
idea d’entrevistar, intercanviar idees, informació… 
Tots els dilluns i dimecres d’agost i setembre de 2014 de 18 a 20h.

Durant el període que passaren a l’illa entrevistaren al següents artistes: 
Marcos Vidal, Steve Afif, Gracia de Juan, Luis Maraver, Ramon Company.

Les entrevistes es vàren difondre a través de facebook del CAC.

3.- TALLER OBERT GRAVAT 
AMB GRÀCIA DE JUAN
Activitat de dinamització duita a terme el divendres 22 d’agost.

Després de rebre difrents mostres d’interés pel treball que estava desenvolupant 
Gracia de Juan al taller de gravat (sala “teatre”) l’estiu de 2014, decidírem oferir una 
jornada de portes obertes per poder compartir coneixements i interessos amb ella.
SETEMBRE 2014

4.- PRESENTACIÓ DEL PLA D’USOS 
Activitat de dinamització duita a terme el dimecres 3 de setembre 

ACTIVITAT OBERTA I GRATUÏTA
Durant el mes de juliol varem realitzar el projecte #enconstrucció: a partir de 4 ses-
sions de treball obertes,  varem poder establir quines són les necessitats de la co-
munitat creativa i quines línies de treball podriem establir per poder cobrir aquestes 
necessitats. El mes d’agost vàrem redactar un document en el que s’establiren les 
línies mestres dels propers dos anys, així com temes més pràctics com la sol·licitut 
d’espais o la cessió de materials que vàrem presentar en una sessió oberta.
Participants: 11 persones

5.- TAULA DE RECERCA DE RECURSOS
Activitat de dinamització duita a terme el dimecres 10 de setembre a les 18h

ACTIVITAT OBERTA I GRATUÏTA
Uns dels temes comuns a totes les taules de treball del project #enconstrucció va ser 
el d’accedir a recursos que existeixen, així com saber quin són els protocols d’accès 
a espais i materials. Des del CAC Ses Voltes volem consolidar un grup de recerca 
permanent que treballarà virtualment i des del que s’investigaran i compartiran in-
formació sobre recursos materials i d’espais. 
Participants: 14 persones
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6.- NIT DE L’ART
Activitat de dinamització duita a terme el dijous 18 de setembre

ACTIVITAT OBERTA I GRATUÏTA
El Centre d’Art i Creació Ses Voltes col·laborà amb el cicle vídeo art, vídeo perfor-
mance i art sonor que coordina Marcos Vidal per iniciativa de la Fundació Pilar i Joan 
Miró. 

L’intenció del cicle era conèixer el treball que es realitza a països del nord i de l’est 
d’Europa i en aquesta primera edició es va triar un país com Finlàndia, llunyà però 
molt actiu en tot tipus d’arts visuals, i que l’any 2014 va ser el país convidat a ARCO. 

Parlàrem amb els dos col·lectius convidats: Muu i FixC-artists cooperative i pogué-
rem veure una selecció de l’art independent que s’està produint en aquest moment, 
ofert per aquestes dues plataformes d’Hèlsinki. A més d’una performance sonora 
realitzada per integrants del col·lectiu Muu.
Participants: 80 persones

SETEMBRE 2014
ACTIVITATS DE FORMACIÓ

TALLER D’AUTOGESTIÓ MUSICAL
AMB PABLO UND DESTRUKTION
Activitat de formació puntual en col·laboració amb el II Festival Domèstic Cultura a Casa.

Taller destinat a abordar les diferents facetes de l’autogestió musical, des dels seus 
conceptes teòrics fins a les eines pràctiques que la fan possible. Gravació casolana, 
distribució digital i autoedició componen la primera part del taller i la segona se cen-
tra en conèixer i manejar la xarxa de música en viu autogestionada: espais i festivals 
col·laboratius. El taller va ser eminentment pràctic i destinat a facilitar la complicada 
vida dels músics independents, perfil principal al qual anava dirigit, tot i que tothom 
estava obert a tothom, interessant per a promotors i gestors culturals. 

Pablo Und Destruktion és el projecte en solitari del músic asturià, Pablo García 
Díaz (Gijón 20 febrer 1984). Cantautor amb un estil molt personal a cavall entre el 
folk, la psicodèlia, el blues i la tonada. Té editats dos discos Animal amb Para-xocs 
(2012) i Sangrín (2014). Els seus directes són irrepetibles i únics, difícils d’oblidar; 
tant en solitari, amb la seva guitarra, els seus pedals de loop, delay i altres aparells 
electrònics, com quan es fa acompanyar d’altres músics.

Dimarts 16 i el dimecres 17 de 16 a 21h
Quota: 10€
Participants: 10 persones
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OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE 2014
ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ

1.- Laboratori d’educació artística i creativa
2.- Sessió oberta i gratuïta de DANSA IMPROVISACIÓ
3.- Jornades Cultura a Espais No Convencionals 

1.- LABORATORI D’EDUCACIÓ 
ARTÍSTICA I CREATIVA
ACTIVITAT OBERTA I GRATUÏTA

Un altre grup que es va crear a partir de les taules de treball va ser el laboratori 
d’educació artística i creativa, un grup de recerca i d’intercanvi de pensament i re-
cursos entorn a l’educació que es reunirà al CAC Ses Voltes un cop al mes i al que pot 
participar qualsevol persona interessada.

Es tracta d’una trobada mensual de professionals de l’educació vinculats a les arts 
visuals i escèniques. L’objectiu bàsic és el de possibilitar un intercanvi i un debat que 
actualitzi metodologies i projectes sobre educació artística –reglada o no- que, més 
enllà de procediments i resultats materials, reflexionin sobre allò que les pràctiques 
artístiques poden aportar a l’educació de l’individu en la seva necessària alfabetit-
zació visual i corporal. 

Dia, material sol·licitat i ubicació: 
- 22 d’octubre / SALA Teatre
- 26 de novembre / projector i DVD / SALA 7
- 17 de desembre / SALA 7

Participants: 14 persones

      

2.- DANSA IMPROVISACIÓ
dimarts 21 d’octubre a les 16h
ACTIVITAT OBERTA I GRATUÏTA

Per tal d’aportar més informació als usuaris vàrem convocat aquesta sessió oberta 
per que les persones coneguessin de primera ma els objectius i continguts d’aquesta 
activitat.

Participants: 3 persones
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3.- JORNADES - LA CULTURA A ESPAIS 
NO CONVENCIONALS 
28 i 29 / Novembre / Amb el patrocini de Baleària

Avui en dia algunes entitats culturals estan experimentant amb noves maneres de 
treballar per trobar aquests nous camins que està obrint la societat, que reclama 
projectes de proximitat, més humans, més experiencials.

La cultura és un camp de proves per aquests nous formats i un bon exemple són 
diferents projectes de València, Catalunya i Balears que estan treballant en línies 
molt similars.
Després de la trobada a les jornades “Cultsurfing” a Barcelona ens vàrem adonar 
que alguns projectes tenen característiques i estructures que tenen molts punts de 
connexió, pel que vàrem decidir treballar en un projecte conjunt de presentació i 
distribució de les propostes que produeixen cada un d’aquests projectes. Es per això 
que vàrem decidir fer unes jornades de presentació a Mallorca per tal de conèixer 
com s’organitzen, però sobretot per poder veure si les propostes de cada regió es 
poden exportar a altres, obrint així circuits alternatius per la cultura.

Dirigida a: gestors culturals, tècnics en cultura, programadors i productors, actors i 
actrius, músics, i tothom interessat en noves maneres de treballar en cultura.

D’aquesta manera hem articulat les següents activitats que es varen dur a terme al 
Centre d’Art i Creació de Ses Voltes.

Div 28 
19h // SESSIÓ OBERTA AL CENTRE D’ART I CREACIÓ SES VOLTES. 
Presentació de projectes culturals que treballen a espais no convencionals. 
Participaren: Cabanyal íntim (València), Terrats en cultura (Barcelona), Parking 
Shakespeare (Barcelona), Cultura a casa (Mallorca), Jardí desolat (Mallorca), El Som-
ni Produccions (Mallorca), Teatre de Barra (Mallorca), Teatre de prop (Menorca).

Diss 29 
de 11 a 14 i de 15’30 a 18’30 // REUNIÓ
Reunió de tots els projectes per debatre i estructurar la creació d’una xarxa de pro-
jectes culturals que utilitzen espais no convencionals.
Participants: 15 persones

Diss 29 
19h // MICROTEATRE (SESSIÓ OBERTA)
Com exemple del que es fa al nostre entorn es va representar la peça:
Les normes, de Josep R. Cerdà / Actrius: Lydia Sánchez i Catalina Florit / 
“Escolta. Ja t’he dit que no t’he cridat per sancionar-te ni res d’això. Som una dona, com tu. I he tingut 
la teva edat, i com a directora n’he vistes de tot color, com et pots imaginar. Vull parlar amb tu perquè 
ets una alumna brillant, i no vull que prenguis decisions que et puguin perjudicar per aconseguir el que 
vols.”  Després de la representació va hebar un breu col·loqui del procés creatiu dut 
a terme i del futur de la peça. Participants: 20 persones

Després de les dues jornades de feina es va acordar la creació d’una Xarxa 
d’Activitats Singulars (XAS) que te com a objectiu principal l’interanvi d’informació i 
d’espectacles entre els membres de la xarxa, afavorint la mobilitat dels creadors. La 
propera reunió de la xarxa tendrà lloc el mes de març de 2015 a Barcelona.
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OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE 2014 // ACTIVITATS DE FORMACIÓ

1.- ACTIVITATS DE FORMACIÓ TRIMESTRALS
 A.- Dansa Improvisació amb Tomeu Gomila i Puter
 B.- Taller d’Obra Gràfica amb Julio León
 C.- VA DE LLETRES, curs de Cal·ligrafia, Tipografia i Retolació

A.- SESSIONS DE DANSA IMPROVISA-
CIÓ AMB TOMEU GOMILA I PUTER
Sessions d’improvisacions guiades de dansa dirigides per Tomeu Gomila amb mú-
sica en directe de Puter, un entrenament amb pautes molt concretes de moviment 
enfocat a realitzar un treball creatiu de recerca coreogràfica personal sense un per-
seguir un resultat concret o una coreografia fixada. Es tracta d’improvisar seguint la 
música i les pautes que van evolucionant durant la sessió per descobrir moviments 
que surtin de les dinàmiques habituals del nostre cos. Treballar amb l’imprevist, cer-
car l’inesperat i arribar a un estat d’unificació del cos i de la ment que ens permeti 
entrar en connexió amb una dansa pròpia de cada un.

Docent: Tomeu Gomila 
Horari: dilluns de 18 a 20h
Preu: 120€ / trimestre
Mínim 10 persones  
Taller anul·lat per manca de participants

B.- TALLER D’OBRA GRÀFICA 
AMB JULIO LEÓN
Dirigit a tots aquells artistes que vulguin conèixer les diferents tècniques del Gravat 
i la xilografia. Cada trimestre hi haurà una programació diferent de tal manera que 
el temari sigui progressiu fins que l’artista al final del cicle tingui una formació pro-
fessional completa en Calcografia i Xilografia. 
Es posarà interès en la realització de les matrius i l’estampació de l’obra, així com el 
coneixement de les tintes, els papers (industrials, de tina i orientals). Assecat de les 
obres i premsat. Conservació. Coneixement de les premses (tòrcul i premsa verti-
cal). Utilització de corrons. I tots aquells recursos que puguin donar a l’obra un final 
formal adequat per a la seva exhibició. 

Docent: Julio León
Horari: dimecres de 16 a 20h
Preu: 270€ / trimestre
Mínim 10 persones 
Taller anul·lat per manca de participants 
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C.- VA DE LLETRES 
Cal·ligrafia, Tipografia i Retolació 
amb Pau Alomar, Damià Rotger 
i Llorenç Balaguer
En aquest curs la paraula escrita assumeix valors del signe pur arribant més enllà 
del seu contingut semàntic i es converteix en pretext per jugar amb el signe: forma, 
ritme, i color. 
Des del principi, les lletres, recolzades en els estils històrics, es reinterpreten en clau 
moderna i amb absoluta llibertat. 
Així doncs, aquest curs neix amb la intenció d’ajudar-nos a millorar com a comunica-
dors visuals, plàstics, dissenyadors gràfics, etc a partir del bon maneig de la lletra en 
els seus diversos àmbits. Pretén oferir un panorama general de les característiques 
de la lletra partint de l’exploració del marc de la cal·ligrafia, tipografia, lletrisme, la 
pintada urbana ... combinats amb les necessitats de l’acció comunicativa i de dis-
seny. 
El curs s’articula com un tot, estructurat en tres moments. En el primer, tractàrem 
la cal·ligrafia, revisant la història de l’escriptura com a model i font d’inspiració per 
a entendre com es construeix una lletra. 
El segon moment està dedicat a la tipografia amb l’objectiu primordial de dotar 
l’alumne de coneixements teòrics i pràctics, tecnològics i projectuals per dur a ter-
me un acostament en el desenvolupament professional de la lletra com a signe 
comunicador. 
El tercer moment estava pensat per treballar la retolació com a procediment final 
per a la expressió artística de la tipografia.

Incidències: el mòdul de RETOLACIÓ no s’ha pogut dur a terme per problemes per-
sonals del docent, des de el CAC varem parlar amb Pau Alomar (cal·ligrafia) i Damià 
Rotger (tipografia) per tal de cobrir les classes que quedaven. Només 4 persones 
han sol·licitat la devolució de la part proporcional que correspon. 

Docent:Pau Alomar, Damià Rotger i Llorenç Balaguer
Dates: dijous de  al 
Horari: de 16 a 20h
Preu: 270€ / trimestre

--- AQUEST TALLER HA ESTAT TAN EXITÓS QUE HEM HAGUT D’AMPLIAR UN ALTRE GRUP ELS DIVEN-
DRES DE 17 A 21h --- 
Participants dijous: 15 persones
Participants divendres: 15 persones

DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS TRIMESTRALS / DIFUSIÓ ONLINE
Facebook, Instagram, Twiter
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ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ OCTUBRE NOVEMBRE I DESEMBRE 2014

1.- COMIC NOSTRUM / Masterclass, entrevistes i exposició
2.- FESTIVAL DANSA NOVEMBRE / Workshop 
3.- FESTIVAL SOTATERRA / Taller de rotoscòpia i cut-out

1.- COMIC NOSTRUM
Festival Internacional 
de Còmic de Mallorca
Del 21 al 26 d’octubre se celebrà a Palma de Mallorca la 7a edició del Festival CO-
MIC NOSTRUM organitzat pel Clúster de Còmic i Nous Mitjans, una associació que 
compta amb una àmplia representació dels professionals del sector (dibuixants, lli-
breters, editors, crítics ).
Igual que en els anys anteriors, s’organitzaren exposicions, tallers, màster-class, ses-
sions de firmes i trobada de còmics. A més, cada any es convida a autors nacionals i 
internacionals de gran prestigi. 

COMIC NOSTRUM Compta amb suport d’entitats i institucions que cobreixen la ma-
joria de necessitats, com és el CAC Ses Voltes on es varen dur a terme diferents 
activitats:
 - Master class / Herr Seele, Manel Fontdevila, M. Prado, José Muñoz.
 - Entrevistes entre representats d’editorials europees i autors locals.
 - Apunts Urbans.
 - Exposició / Miguelanxo Prado (“Ardalén”). Manel Fontdevila (“Me is beau 
 tiful”)

APUNTS URBANS
Una de les activitats més atractives de CòmicNostrum és la trobada de APUNTS  
URBANS que es celebrarà el divendres 24 d’octubre de 11.30 a 14h.
Dirigit per Feliu Renom i Catalina Rigo, e els dos únics mallorquins que participen 
en el workshop Urban Sketchers, amb la col·laboració de Pere Joan.
El punt de partida va ser al CAC Ses Voltes, i començà amb una xerrada sobre el que 
és el dibuix urbà, el fet de dibuixar in situ, la història del nostre entorn, la fidelitat a 
la realitat ...

2.- FESTIVAL DANSA NOVEMBRE 
“MAKE ME INTERNATIONAL”
Des del Cac Ses Voltes hem col·laborat amb el Festival Dansa Novembre que orga-
nitza ACDIB Associació cultural de Dansa de les Illes Balears amb un orkshop sobre 
la internacionalització de les companyies impartit per Mechtild Tellmann (especia-
lista en gestió cultural en l’àmbit de la dansa contemporània i el teatre experimental 
- www.mechtild-tellmann.de).
Dijous 6 i divendres 7 de novembre de 16 a 18h
Preu: 25€ (Gratuït per als socis de ACDIB – Ass. Cultural de Dansa de le Illes Balears)
Participants: 10 persones
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3.- FESTIVAL SOTATERRA 
TALLER D’ANIMACIÓ EXPERIMENTAL
PUNYS I TISORES! - Taller de rotoscòpia i collage animat.

El taller va explorar la tècnica del collage animat i totes les seves possibles variants. 
Es va crear un film col·lectiu, de marcat caràcter experimental, on el joc, la mera-
vella, les associacions imprevistes, les metàfores i els accidents varen ser la part 
essencial del procés de creació.

Taller impartit per PERE GINARD, il·lustrador, cineasta i alquimista 
www.pereginard.com
Dilluns 17 i dimarts 18 de novembre de 16 a 21h
Preu: 30€
Participants: 16 persones
 
Resultat del treball del taller, una animació de 2min aprox. Exposada a la recepció 
del CAC en bucle durant 3 setmanes.
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FLYERS i CARTELLS 
JULIOL, AGOST I SETEMBRE 2014
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FLYERS i CARTELLS 
OCTUBRE, NOVEMBRE, DESEMBRE 2014
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MEMÒRIA GRÀFICA
ACTIVITATS FORMATIVES 2014
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CESSIONS D’ESPAI I RESIDÈNCIES
A continuació presentam el protocol d`ús dels espais així com el llistat de recursos 
materials dels que disposa el CAC Ses Voltes. 

Pel que fa als espais, contam amb 8 sales per desenvolupar projectes:
- Espai comú, on es situa un espai de bookcrossing, gelera, cafetera, microones... És 
un àrea comú però es pot utilitzar per realitzar reunions.
- Espai tecnològic, on es situen 4 ordinadors MAC i 4 PC, un scanner A3 i un plotter 
de gran format. Tots els ordinadors tenen connexió a internet i es pot utilitzar per 
realitzar projectes digitals sempre que no hi hagi formació.
- Boxes, 4 sales cúbiques (tres d’elles amb sortida directa a l’exterior). Aquestes sa-
les són les que es poden sol·licitar com a cessió d’espai. - Sala teatre, on es situa el 
tòrcul i és d’us compartit amb les activitats corporals.
- Sala processos, és la sala següent a la recepció que és un espai polivalent i que per 
casos puntuals i que requereixin un espai d’aquestes característiques es pot utilitzar 
com un espai en cessió d’ús.

Aquests espais es cediran de manera gratuïta per a la realització de projectes artís-
tics i creatius dins l’horari habitual del centre (de dilluns a divendres de 16 a 21h i 
dissabtes d’11 a 21h).

Per tenir accés al servei de prestec d’espais i materials s’ha de lliurar degudament 
emplenat un formulari que previament es sol·licita via e-mail.

ARTISTES EN RESIDÈNCIA I CESSIONS D’ESPAI 
Les persones i associacions interessades en sol·licitar es posen en cantacte amb 
nosaltres per correu electrònic o visitant directament el centre.
Comprovem que el tipus d’activitat que es vol desenvolupar respecta la filosofia de 
l’espai i consultem el calendari per veure la disponibilitat de les sales.
Finalment els hi enviem el formulari de google per formalitzar la petició.

RESIDÈNCIES PER SELECCIÓ
Davant la necessitat de producció d’alguns dels projectes, hem habilitat la Sala 1 
per tal que els artistes que ho necessitin, prèvia selecció, puguin accedir en qualse-
vol moment sense estar subjectes a l’horari del centre. Es fa la cessió de les claus 
d’aquesta sala.

RETORN
Donada la gratuïtat pensem que seria una bona manera de promoure el procomú 
el obrir aquests processos a la resta de la comunitat creativa local, mostrant el pro-
jecte que s’ha duit a terme al CAC Ses Voltes compartint coneixements, oferint una 
formació puntual en una tècnica que s’hagi utilitzat o simplement obrint el taller un 
dia a una hora convenida per poder mostrar la feina feta.
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ARTISTES EN RESIDÈNCIA 
CESSIONS D’ESPAI
MIQUEL ADROVER 
Cessió d’espai de l’anterior gestió / Fins finals de setembre de 2014

MARC PERIS
Data Petició: Petició rebuda des del Casal Solleric.
Tipus d’activitat: Marc Peris, artista grafiter anomenat Somart, necessitava fer una 
sèrie de preparatius previs a l’acció al Casal Solleric del 12 de juliol a les 12h. Durant 
la cessió d’espai va estar treballant en diferents “stencils” i fons on aplicar-les.
Dates Cessió d’Espai:  9, 10 i 11 de juliol.
Sala: sala “teatre”
Material: cavallet, taules, planxa de tall, projector

GRÀCIA DE JUAN
Data Petició: 14/07/2014
Tipus d’activitat: Proves i experimentació del nou projecte expositiu de Gracia de 
Juan a una galeria a Itàlia. La galeria que acollirà l’exposició és: http://www.lacor-
teartecontemporanea.it/ on el comissariat és a càrrec de Carolina Orlandini.
Dates Cessió d’Espai:  25 juliol
Material: tòrcul i tot el material de gravat disponible, projector.

HOMENATGE A VÍCTOR CIRER LÓPEZ
Data Petició: 7/07/2014
Tipus d’activitat: Homenatge a Víctor Cirer López. L’homenatge englobarà totes 
aquelles disciplines artístiques que descriuen el treball de l’artista desaparegut. Per 
assolir l’objectiu, mos centrarem en la documentació i creació en torn a la seva obra. 
Es sol·licita un espai per documentar, editar darrer disc, preparar i crear altres peces 
artístiques...
Dates Cessió d’Espai:  agost, setembre, fins el 6 d’octubre.
Sala: Sala 4, durant el mesos d’agost i setembre, + “teatre” per realització funda CD 
en serigrafia, + sala 7 per l’homenatge del 4 d’octubre
Material: Taules, cadires, projectors.

COPA DEL REI 
Tipus d’activitat: entrega premis copa del rei, es sol•licita l’espai per organitzar el 
càtering. Per motius de seguretat, el centre haurà de romandre tancat. / Dates Ces-
sió d’Espai:  8 i 9 d’agost / Sala: sala “teatre”

TEST SCREENING CURTMETRATGE NALÚA BELLINFANTE
Estudiant de “Disseny Visual en Continguts Digitals” en l’UTAD de Madrid 
Data Petició: 22/08/2014
Tipus d’activitat: projecció privada del curt rodat a Mallorca l’estiu del 2014 amb 
l’equip que hi va participar.  Nalúa Bellinfante sol•licita una sala per visionar 
l’artefacte audiovisual i parlar del procés creatiu duit a terme, també comentar pos-
sibles canvis en el muntatge. Estrena oficial, octubre 2014 a Madrid. Esdeveniment 
tancat
Sala: sala 3
Material: projector, altaveus, sofà, 20 cadires
Data: Dilluns 1 setembre a les 19,30h
Participants: 23 persones
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DIOCLES LAIME
Dos alumnes de Batxillerat artístic del IES Antoni Maura que acaben de finalitzar els 
seus estudis, Diocles Laime i Marc Gómez. Els dos són premi nacional DKV 2014 i 
2013 respectivament. 
Sol·liciten l’espai  de l’àrea de gravat per realitzar part del projecte en el que treba-
llen i que presentaran a un certamen important per artistes a nivell balear.
Data Petició: 10/08/2014
Tipus d’activitat: Desenvolupar un treball en punta seca anomenat “Bebes Rotos” 
(nom provisional). Una sèrie de 4 gravats a DIN-A2 en els que seran interpretats els 
conceptes d’esperpentisme i “El Valle Inquietante”.
Dates Cessió d’Espai:  2, 4 i 6 de setembre
Sala: sala “teatre”
Material: tòrcul i material disponible e l’àrea de gravat (Tenen experiència en el 
maneig del tòrcul).

IRENE GAYÀ
Data Petició: 06/09/2014
Tipus d’activitat: Som un grup de persones que estem treballant en el disseny i crea-
ció de la funda del CD del darrer disc de Víctor Cirer López, del que es fa un home-
natge el 4 d’agost a Ses Voltes. Necessitem l’espai d’estampació per poder estampar, 
retallar, plegar i muntar 300 fundes de cartó.
Dates Cessió d’Espai:  8,15,16,17,22,23,24 i 27 de set.
Sala: sala “teatre
Material: taules altes, eixugador paper, planxes de tall

CULTURA A CASA
Data Petició: 12/09/2014
Tipus d’activitat: Reunió amb les persones voluntàries del II Festival Cultura a Casa
Dates Cessió d’Espai:  16 de setembre
Sala: sala de trobada
Material: sofas, taula, cadieres

TOMAS ABSOLON
Artista de la República Txeca. Graduat en l’Acadèmia de Belles Arts de Praga. 
Durant els seus estudis va passar per diversos cursos de belles arts. Iniciant la seva 
formació en l’Estudi de pintura contemporània Michael Rittstein. Després que va 
assistir al Studio of a Guest Professor, que està encapçalat per diversos artistes des-
tacats de l’estranger. 
El seu mentor va ser artista resident a Viena Florian Pumhösl. Considera que aquest 
període d’estudi com el més fonamental en el seu treball actual. Va acabar els estu-
dis amb èxit a Jiří Petrbok Studio of Contemporary Drawing.
Data Petició: 22/09/2014
Tipus d’activitat: Explorar la morfologia específica de l’illa a la recerca de fragments 
i després transferir aquests impulsos visuals en la pintura. 
Realització d’una sèries de pintures per una exposició a la República Txeca al des-
embre , al novembre em vaig a treballar en l’estudi en el programa de residència 
CCA Andratx.
Dates Cessió d’Espai:  del 26 de setembre al 18 d’octubre de 2014 i del 6 al 31 de 
gener de 2015
Sala: 2
Material: 2 taules
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BEATRIZ CÁRAMO
Graduada en Ceràmica per l’escola oficial de ceràmica de la Moncloa, Madrid.
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny.
Data Petició: 02/10/2014
Tipus d’activitat: sol·licita una sala amb accés al pati per realitzar un projecte de pin-
tura amb la tècnica d’encàustica sobre planxa de fusta. Procés elaborat en horitzon-
tal, escalfant la parafina i la resina Dammar en un fogó, per això necessita ventilació.
Dates Cessió d’Espai:  del 3 al 29 de novembre
Sala: 3 / Material: dues taules.

XIM LLOMPART
Artista visual de Palma, en el se treball es pot apreciar l’interès en investigar so-
bre la idea de ”reconstrucció de la identitat individual i col•lectiva”, així com per la 
percepció de la realitat en un context marcat per la “híper connexió mundial” i el 
desenvolupament tecnològic.  
Data Petició: 07/10/2014
Tipus d’activitat:  en el CAC vol investigar en la formalització de l’obra “Bodegó RGB” 
que forma part del seu projecte COMPOSICIONS. Aquest Projecte sorgeix d’una ca-
tarsi en reflexionar sobre l’avanç de les noves formes tecnològiques com a mitjà de 
captació i d’expressió.
Sol·licita una sala per a dur a terme diferents proves amb els 2 projectors del CAC + 
un propi pel projecte que presentarà a un important Certamen.
Dates Cessió d’Espai:  9, 10 i 11 d’octubre
Sala: 4
Material:  2 projectors, un pc, dues taules, tela per tapar finestra.

TRAPO Y MOCHO
La companyia “Trapo y Mocho” es consolida després de participar en distintes pla-
taformes d’arts escèniques a les illes (Trampa Teatre, Microteatre,...). Han treballat 
la fusió de la pantomima amb la essència del cinema mut i diferents performances i 
actuacions al carrer de caire més experimental.
Data Petició: 09/10/2014
Tipus d’activitat: assaig i experimentació teatral per enfrontar el seu nou repte ar-
tístic: crear una obra de pantomima de llarg format rescatant les dones de Joc net i 
adoptant la mateixa estructura però no el mateix argument.
Dates Cessió d’Espai:  a partir del 31 d’octubre fins el 24 de desembre, excepte el 18 
i  19 de novembre
Sala: 4
Material: cap

MARGA POL
Va estudiar Disseny Gràfic i Edició d’Art a l’Escola Superior de Disseny de les Illes 
Balears.
Data Petició: 23/10/2014
Tipus d’activitat: Realització i desenvolupament d’unes proves d’artista en grans for-
mats amb el mètode de punta seca sobre planxes de PVC de dimensions grans.
He de dissenyar les planxes mitjançant i realització del model a estampar durant uns 
dies, llavors entintar i estampar unes quantes mostres.
Dates Cessió d’Espai: 4, 5 i 8 de novembre + 11, 12 i 15 de novembre
Sala: TEATRE
Material: materials i mobiliari de l’àrea de gravat
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ALEX SANCHO FUSTER
Data Petició: 24/10/2014
Tipus d’activitat: edició de vídeo.
Amb motiu al 1er concurs de curtmetratges de Palma Activa Alex va sol·licitar l’ús 
de les instal·lacions de CAC Ses Voltes per editar els tràilers que demanen en el con-
curs. Sol·licito accés a un del ordinadors MAC per emprar el software Final Cut per 
editar les tres parts d’una saga de curtmetratges que prenen com títol “Welcome To 
Reality”, i així poder finalitzar la proposta per aquest concurs.
Dates Cessió d’Espai:  25/10/2014 de 12 a 17h
Sala: 5
Material: MAC // Incidència: fa 3 anys que no s’actualitza el Final Cut.

HERMANN ORDUÑA
Data Petició: 11/11/2014
Tipus d’activitat: completar la producció d’obra seriada
Dates Cessió d’Espai:  13 i 14 de novembre de 16 a 21h
Sala: Teatre
Material: àrea de gravat

DANIEL HERNÁNDEZ CIRER
Data Petició: 20/11/2014 22:03:40 
Tipus d’activitat: conèixer el treball del les persones que estan fent feina al CAC i així 
inspirar-se pel seu propi treball
Dates Cessió d’Espai:  setmana del 24 al 28 de novembre de 2014

ALBERTO RAMAJO CORTÉS
Data Petició: 24/11/2014 22:23:21
Tipus d’activitat: La creació d’una de les peces de la sèrie “Ja no et vull”, que consta 
d’instal·lacions de grans dimensions formades per escultures / maquetes i fotogra-
fies en gran format. Aquest projecte és la continuació de “Paper Sheets” que es va 
mostrar a la galeria Mallorca Landings l’estiu passat.
Dates Cessió d’Espai:  3 setmanes a temps complet (en horari d’obertura i tanca-
ment del centre). Finalment, del 1 de desembre al 3 de gener.
Sala: 2
Material: 1 taula

AINA DE COS
Data Petició: 26/11/2014
Tipus d’activitat: Assaig teatral
Dates Cessió d’Espai:  Dimecres 26 Novembre de 18h a 20h
Sala: Teatre
Material: taula i dues cadires

MABEL MORENO
Data Petició: 27/11/2014 11:52:09
Tipus d’activitat: Som un grup de teatre Les Magdalenes que neixen amb la intenció 
d’experimentar a través del cos les situacions socials i personals que ens inquieten i 
mostrar aquest treball al públic per a la seva reflexió
Dates Cessió d’Espai:  Dimarts de novembre i desembre
Sala: 7 o teatre
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ALBERT SERRA PALMER
Data Petició: 09/12/2014 13:04:51
Tipus d’activitat: GraVació d’un vídeo en el que un gran nombre de creatius faran 
una felicitació nadalenca i es demanarà el suport a una ong
Dates Cessió d’Espai:  Divendres 12 Decembre a l’horabaixa
Sala: 6
Material: 2 taules i 15 cadires

INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS
Data Petició: 01/12/2014 13:54:15
Tipus d’activitat: Dia Internacional del Voluntariat , Festa d’animació per infants i 
un petit refrigeri / Dates Cessió d’Espai:  Dissabte 13 de desembre de 11.00 a 13.00
Sala: teatre / Material: Micròfon de Taula 1

RESIDÈNCIES PER SELECCIÓ
+ PROJECTE ÚTER AMB TONINA MATAMALAS I CARLES G.O’D.

Un projecte col.laboratiu anomenat ÚTER. Es tracta d’un dibuix gegant que porten 
8 mesos dibuixant i que funciona com un mural portàtil, un vehicle de transmissió 
oral d’històries. El dibuix és un recull d’històries relatives al tema de l’avortament 
que han anat recopilant des del principi del projecte i que tradueixen en dibuixos 
d’animals i organitzen sobre el paper de la manera més coherent i estructurada 
possible per elaborar una cartografia que doni una imatge amplia del tema, vincu-
lant les històries unes amb altres i evidenciant les connexions que poden tenir amb 
el capitalisme, la religió, la medicina, el patriarcat, el colonialisme, l’educació i un 
llarg etcètera. Un cop el dibuix estigui acabat, es farà una gira de presentacions pel 
territori balear i per l’Estat Espanyol, reprenent la tradició mitjeval dels joglars i les 
auques per parlar d’una temàtica contemporània, generar diàleg en temps real i uti-
litzar el dibuix com una eina interactiva d’aprenentatge, intercanvi de coneixements 
i transmissió d’història.

En el moment de sol·licitar l’espai es trobaven a punt d’entintar el dibuix, una feina 
requeria mínim dos mesos de feina exhaustiva. Per això precisaven  un espai agra-
dable i amb llum on poder entintar el dibuix, fer esbossos i proves d’entintat, tenir 
connexió a internet per cosultar gràficament i, sobretot, on poder documentar ade-
quadament el procés. Fent un Time-lapse del procés sencer, que es pugui emprar 
com a eina de promoció del projecte.

A part de l’entintat, també varen elaborar un text on plasmar per escrit la narració 
sencera de la imatge.

El projecte ÚTER és germà petit de Beehive Collective (EEUU) ja que empren la seva 
metodologia: www.beehivecollective.org

Data Petició: 01/09/2014
Dates Cessió d’Espai:  novembre i desembre 2014, amb pròrroga d’un mes més.
Sala: 1 / Material: taules, cadires
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MEMÒRIA GRÀFICA
CESSIONS D’ESPAI, RESIDÈNCIES i RETORNS
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MEMÒRIA GRÀFICA
“PROJECTE ÚTER” 
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REUNIONS, VISITES I ASSESSORAMENTS
08/07/2014 Octavio Caballero     Presentació projecte
08/07/2014 Marc Femenia   Assessorament projecte
15/07/2014 Tomeu Moll   Presentació projecte
15/07/2014 Tolo Cañellas   Reunió
17/07/2014 Simon Malone   Reunió
18/07/2014 TUI    Visita
22/07/2014 Tomeu Gomila   Presentació projecte
28/07/2014 Clara Ingold   Assessorament projecte
01/08/2014 Fernando Gómez de la Cuesta Reunió telefònica
02/08/2014 Gràcia de Juan   Assessorament projecte
06/08/2014 Alelí Mirelman   Reunió
06/08/2014 Laia de Dinamo   Reunió
06/08/2014 Tolo Cañellas   Reunió
14/08/2014 Maria Xibillé   Assessorament projecte
16/08/2014 Carles G.O’D   Reunió
18/08/2014 Mª del Mar Gaita - M.Krekovic Reunió
20/08/2014 Manel Alonso de NAU ART BCN Visita
22/08/2014 Nalúa Bellinfante  Assessorament projecte
25/08/2014 Lluis Corujo   Visita
25/08/2014 Mateu Malondra  Reunió
25/08/2014 Nekane Aramburu  Reunió
26/08/2014 Joan Morey   Reunió
01/09/2014 Carles GOD   Presentació projecte
03/09/2014 Balearia   Reunió patrocini
03/09/2014 Docents “Va de Lletres”  Reunió
03/09/2014 Verú Iché   Reunió telefònica
05/09/2014 Blanca Alonso   Reunió
05/09/2014 Dep. Arts Escèniques Ajunt. Reunió
13/09/2014 Grup homenatge VC López  Assessorament artístic
08/09/2014 Joana Cera   Visita
10/09/2014 Fernando Gilet, MºJose Massot Visita
12/09/2014 Nacho Jiménez   Reunió
30/09/2014 Resu Ragel   Visita
30/09/2014 Tià de Festival Sota Terra Visita
01/10/2014 Reunió a Es Baluard, presentació de The Tower 
02/10/2014 Francina Quetles  Assessorament exposicions
14/10/2014 Fabra&Coats (BCN)  Visita a Barcelona
27/10/2014 Magda Albis i Pilar Rubí  Reunió
30/10/2014 Vicens - Palma Activa  Assessorament
04/11/2014 Ainhoa Gallardo   Assessorament
04/11/2014 Tolo Cañellas   Reunió
29/11/2014   Valeria Henao i Pau A. Sitjar  Reunió
01/12/2014  Tomàs Pizà   Visita
09/12/2014  Claudio Capellini  Visita 
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PREMSA 
ULTIMA HORA
http://ultimahora.es/noticias/cultura/2014/07/03/127708/cac-ses-voltes-empren-
de-rumbo-espacio-abierto-participativo.htm

DIARIO DE MALLORCA
http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2014/07/03/cac-ses-voltes-
construido-sector/944201.html

ARA BALEARS
http://www.arabalears.cat/premium/cultura/Ses-Voltes-Dedicat-processos-artis-
tics_0_1168083313.html

MALLORCA ZEITUNG 
Entrevista de Brigitte Kramer a Tina Codina i MPau Ruiz sobre el CAC Ses Voltes.

MALLORCACONFIDENCIAL 
Roda de premsa CÒMIC NOSTRUM
http://mallorcaconfidencial.com/blog/20141017-festival-internacional-comic-
nostrum-2014

ARA BALEARS
Roda de premsa DANSA NOVEMBRE
http://www.arabalears.cat/cultura/Palma-setmana-II-Festival-DansaNovem-
bre_0_1240676231.html

ULTIMA HORA
Retall de la roda de premsa Festival Sotaterra

REVISTA DE GESTIÓ CULTURAL “LA VISIBLE REVISTA”
http://lavisiblerevista.wordpress.com/2014/11/24/cac-ses-voltes-une-a-la-cultura-
en-espacio-no-convecionales/

RETALL DE PREMSA - JORNADES LA CULTURA A ESPAIS NO CONVENCIONALS
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2015

GENER, FEBRER, MARÇ 2015

ACTIVITATS PROGRAMADES AL CAC SES VOLTES 

 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ
 1.- Laboratori d’educació artística i creativa
 2.- Laboratori de moviment
 3.- Traffic Jam
 4.- Cicle d’entrevistes arts visuals a Mallorca
 
 ACTIVITATS DE FORMACIÓ TRIMESTRALS
 A.- Dansa Improvisació amb Tomeu Gomila i Puter
 B.- Taller de Dansa i Moviment Concient amb Catalina Carrasco
 C.- Personatges davant càmera amb Diego Ingold 
 D.- Introducció al cinema digital amb Àlex Marín
 E.- Children of Corita / Serigrafia DIY amb Carles G.O’D.
 
 ACTIVITATS DE FORMACIÓ PUNTUALS
 F.- Dibujo Radical amb Francesc Ruiz
 G.- La Mirada Feminista, implicacions curatorials i en la gestió de l’art.
 H.- Associacions, emprenedors/es i els canvis de la reforma fiscal. 
 A càrrec d’Eva Frade.

 ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ
 1.- Fingir Verdaderamente amb Ernesto Collado 

 CARTELLS I FLYERS DE LES ACTIVITATS
 MEMÒRIA GRÀFICA DE LES ACTIVITATS
 

CESSIONS D’ESPAI I RESIDÈNCIES 

 ARTISTES EN RESIDÈNCIA I CESSIONS D’ESPAI
 RESIDÈNCIES PER SELECCIÓ
 MEMÒRIA GRÀFICA CESSIONS D’ESPAI I RESIDÈNCIES
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ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ESTABLES

1.- LABORATORI 
EDUCACIÓ ARTÍSTICA I CREATIVA
Es tracta d’una trobada mensual de professionals de l’educació vinculats a les arts 
visuals i escèniques. L’objectiu bàsic és el de possibilitar un intercanvi i un debat que 
actualitzi metodologies i projectes sobre educació artística –reglada o no- que, més 
enllà de procediments i resultats materials, reflexionin sobre allò que les pràctiques 
artístiques poden aportar a l’educació de l’individu en la seva necessària alfabetit-
zació visual i corporal.

2.- LABORATORI MOVIMENT
Dirigit a persones interessades en la investigació del moviment corporal, l’objectiu 
és ampliar la gamma expressiva a través de l’exploració, utilitzant diferents mètodes 
que ens permetin desbloquejar i anar més enllà en un procés creatiu i / o de conei-
xement del propi cos.
Coordinat per Pau Andreu Sitjar.
Dissabtes alterns des del 10 de gener fins al 20 de març. 
Horari de 11: 00-13: 00.
Activitat gratuïta

A partir d’abril de 2015 es converteix en una activitat estable del CAC Ses Voltes.

ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ PUNTUALS 

3.- TRAFFIC JAM
TRAFFICJAM #4, és una iniciativa dels artistes Kim Dotty Hachmann i Matthias Roth 
de Berlín, en col.laboració amb Marcos Vidal Font de Sant Marc (organització sense 
anim de lucre) que promou l’intercambi i la mobilitat dels artistes visuals i la creació 
d’una xarxa internacional conectada amb els creadors de les Illes Balears. 

El CAC Ses Voltes i Can Gelabert, han acollit (en l’edició de 2015) les presentacions 
d’aquesta iniciativa. 
Reservaren la SALA 5 per a parlar, per a realitzar projectes de video junts, i per a 
presentar-los junts. 
Compartiren debats i residència artistes d’Alemanya, Canadà, Lituània, Taiwan, Hong 
Kong, USA, Bulgària, i també artistes locals com Alberto Ramajo i Blanca Alonso.
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4.- CICLE D’ENTREVISTES 
AMB PILAR RUBÍ I MAGDA ALBIS
CICLE D’ENTREVISTES SOBRE LES ARTS VISUALS A MALLORCA 

Amb la intenció d’establir un estat de la qüestió en el panorama local de la creació i 
la promoció de les arts visuals durant 2015, tot just abans de les eleccions autonò-
miques del mes maig, es varen dur a terme una sèrie d’entrevistes amb diferents 
agents actius, com a representants dels seus respectius sectors: artistes, galeristes, 
gestors i periodistes.

Les converses han constituit un exercici d’investigació i documentació envers un 
sector i un moment concrets, a les quals s’hi ha pogut assisitir com a espectador/a.

Magda Albis i Pilar Rubí, han estat les encarregades de seleccionar els convidats, 
que han entrevistat, des d’un doble vessant com a comunicadores i com a comis-
sàries independents.

De l’11 de març al 13 de maig de 2015

Les entrevistes s’han duit a terme cada dimecres a les 19:00h, a partir de la data 
anunciada.
L’activitat va ser oberta al públic.
L’entrada va ser lliure.

 - 11 de març: entrevista a Mercedes Estarellas Amb. Ella ens va parlar sobre 
la promoció privada de l’art, sobre quina és de la situació de la dona com a gestora 
a nivell estatal i sobre quina és la seva opinió sobre el funcionament de les institu-
cions públiques dedicades a la difusió i exhibició de l’art contemporani.
 Participants: 30 persones

 - 18 de març: el convidat va ser Guillermo Rubí (artista). Amb ell, Magda 
Albis i Pilar Rubí varen parlar sobre quin és el panorama actual de la creació local de 
les arts visuals, sobre les formes de promoció artística i també, pel seu perfil com a 
col·leccionista, de qüestions relacionades amb l’adquisició d’obra.
 Participants: 10 persones

 - 25 de març: Cristina Ros és crítica d’art, comissària i gestora cultural. Fou 
directora d’Es Baluard entre 2008 i 2012 i actualment dirigeix el diari Ara Balears. 
Amb ella varen parlar de la gestió d’una institució pública i del paper dels mitjans de 
comunicació envers la cultura.
 Participants: 15 persones.
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ACTIVITATS DE FORMACIÓ TRIMESTRALS

A.- DANSA IMPROVISACIÓ AMB TO-
MEU GOMILA I PUTER
Sessions guiades de dansa dirigides per Tomeu Gomila amb música en directe de 
Puter. Un entrenament amb pautes molt concretes de moviment enfocat a realitzar 
un treball creatiu de recerca coreogràfica personal sense  perseguir un resultat con-
cret o una coreografia fixada. Es tractava d’improvisar seguint la música i les pautes 
que anaven evolucionant durant la sessió per descobrir moviments que surtin de les 
dinàmiques habituals del nostre cos. 

TOMEU GOMILA
Ballarí, actor, director d’escena. Ha treballat la dansa butoh a Barcelona amb Andrés 
Corchero. I al Japó amb Min Tanaka, Hisako Horikawa, Kazuo Ohno, Anzu Furukawa. 
Després de conèixer Andrea Cruz, vàren formar la companyia auMents creant es-
pectacles a Mallorca i viatjant per tot el món durant 17 anys, cercant un llenguatge 
propi en base a la dansa, teatre físic, treball sensorial, treball d’objectes. Actualment 
fa sessions de dansa amb música en directe cercant la unificació entre la part orga-
nitzativa i la part sensitiva del cos.

JOSÉ M. PUIGSERVER - PUTER
Va començar en el món de la música a principis dels 90. Devers l’any 95 amb uns 
companys vàren muntar Satellites, però sempre ha tengut un lloc per integrar dife-
rents grups i diferents propostes musicals, tant a l’illa de Mallorca com a Londres 
o a la península. Ha experimentat en diferents col·laboracions amb artistes plàstics 
com Rafel Joan (improvitzacións musicals mentres hi havia la inauguració a la Gale-
ria Pelaires), Joan Alorda (Música per Rotondes), Veru Iché (amb el projecte conjunt 
que anomenen El Niño Escrito). Fa 5 anys el músic Kiko Barrenengoa el convidà a 
participar com a músic a un espectacle de dansa de la companyia Auments, Spiel, 
moment en el qual va començar la seva relació musical amb la dansa. 

Horari: dilluns de 18 a 20h
Quota: 60€ / trimestre
Mínim 10 persones  / Taller anul·lat per manca de participants

B.- DANSA I MOVIMENT CONCIENT 
AMB CATALINA CARRASCO
Valorar la confiança i la experiència, derrotar el dubte, creure amb un/a mateix/a i 
amb allò que fas. Treballar la espera i la permanència, per deixar sorgir allò que es 
vol expressar.
Treballar el control i domini corporal i de l’energia de estar connectats.
Practicar el Katsugen (gimnàstica de la cultura Seitai del Japó que d’entre altres be-
neficis, serveix per a regular).
“Estar connectat significa unir, establir una comunicació. Té a veure amb relaxar-se i 
estar lúcid”. Cristina Llagostera, escriptora.
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El mètode de treball es va construir damunt els següents objectius:
- Augmentar la consciència de cada acció i aprofundir en la percepció.
- La utilització conscient de la respiració per ajudar a centrar-se en el que s’està fent.
- La tècnica desde la facilitat i suavitat.
- L’escolta: treball en parelles, grup i coreografies.
- La creativitat a través del moviment personal i particular.
- Treballar des de l’interior de cada un/a cap a fora per a trobar la llibertat en la 
creació i en el moviment.
- L’organisme des del nostre interior. Augmentar la sensibilitat, l’escolta, la creativi-
tat, el domini de la força/energia. El Katsugen ofereix un treball individual profund. 
Es tracta d’una pràctica senzilla susceptible d’ésser practicada de manera individual, 
autònoma i quotidiana. En aquest taller el Katsugen es treballa amb la intenció 
d’aplicar-lo al treball creatiu i a la tècnica.

DESTINATARIS
Amants de l´art, la dansa, la performance, el teatre. 
Professionals, amateurs, estudiants de dansa, teatre, música i art.

CATALINA CARRASCO, ballarina, coreògrafa i performer. Llicenciada per la Universi-
tat Miguel Hernández en Dansa Contemporània va fer servir servir els coneixements 
adquirits en els més de 10 anys d’experiència com a ballarina, creadora i professora, 
per realitzar aquest taller. 

Horari: dijous de 19 a 21h
Quota: 60€ / trimestre
Participants: 12 persones

C.- PERSONATGES DAVANT CÀMERA /
AMB DIEGO INGOLD
A diferència del teatre, per a càmera les escenes solen gravar-se de manera desor-
denada, els nostres personatges han de rodar fragments aïllats d’una història i fins i 
tot de vegades, mirant una paret en lloc del seu company. Tot això, acompanyat de 
la gent al plató parlant d’altres coses, maquilladors/es, crits, i altres, complica bas-
tant la veracitat que li donem al paper que defensem. Els nostres personatges han 
d’estar molt més interioritzats perquè sapiguem en tot moment com respondrien 
ells a cada part del guió.
Durant tres mesos es pensava treballar diferents motors creatius per trobar perso-
natges que funcionassin davant de l’objectiu d’una càmera . 

Gran part de la feina que es volia dur a terme havia de quedar gravada i la idea era 
vionar-la junts/es per analitzar-la i millorar-la. Paral·lelament, es pensava treballar 
dins diferents sets de rodatge creats per alumnes del taller de càmera d’Àlex Marín.
OBJECTIU: Crear personatges per treballar davant la càmera y obtindreç un bon 
material pel video book de cada un/a.
DIRIGIT A: majors d’edat, sense limit. No necessaris coneixements previs, perfor-
mers, artistes visuals i d’altres disciplines.
METODOLOGIA: treballar des de l’imaginari, l’observació, substitució... crear bio-
grafíes dels personatges i incorporar a la nostra vida fora de les classes per arribar a 
respondre com ho faria ell/a.
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DIEGO INGOLD 
Llicenciat en l’escola d’art dramàtic de les Illes Balears.
Actualment és actor i professor a la companyia i escola TrampaTeatre .
Ha participat a diferents anuncis i curtmetratges, amb directors com Àlex Marín (Foc 
de Pedra , Somnis d’en B) i Toni Bestart (Foley Artist).

Horari: dijous de 19 a 21h
Quota: 60€ / trimestre
Mínim 10 persones  
Taller anul·lat per manca de participants

D.- INTRODUCCIÓ AL CINEMA DIGITAL 
/ AMB ÀLEX MARÍN
Actualment, la tecnologia ens ofereix eines cada vegada més potents per a produir 
art: fotografia, música, disseny, vídeo, i tot tipus de continguts audiovisuals. En defi-
nitiva, activitats artístiques que ens ajuden a treballar i expressar-nos.

En el camp audiovisual, la irrupció massiva i l’ús actual, de les càmeres rèflex (en 
l’opció vídeo) per a produir tot tipus d’obres audiovisuals, que van des de docu-
mentals, curtmetratges, videoclips i fins i tot publicitat, ens han apropat a diferents 
estètiques molt potents, entre elles l’anhelat look cinematogràfic.

Aquest curs pretenia mostrar les possibilitats de que disposem amb aquestes càme-
res. També es pensava resoldre totes aquestes llacunes fotogràfiques, tractament 
d’arxius, formats, etc. Tractar conceptes tècnics fotogràfics. Introduir als partici-
pants en el llenguatge audiovisual i cinematogràfic. Aprendre a operar la càmera 
amb destresa, a bolcar el material, a manipular-lo i editar-lo. També es pretenia 
treballar la il·luminació natural i artificial. 
Treballar paral·lelament amb el curs d’interpretació orientat a càmera per a actrius 
i actors, dirigit per Diego Ingold.

ÀLEX MARIN, 
Diplomat en cinematografia i master Maisca. Ha dirigit i participat (direcció de fo-
tografia) a diversos curtmetratges i altres peces audiovisuals, que entre altres, han 
guanyat l’Art jove, Cortogenia, Filmin, Fec festival de cinema internacional (finalis-
ta), Festival Internacional de la Publicidad Social 2012. Premi 2011 FIC-CAT i altres. 
Té anys de experiència al món de la docència.

Horari: dijous de 19 a 21h
Quota: 60€ / trimestre
Mínim 10 persones 
Taller anul·lat per manca de participants
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E.- CHILDREN OF CORITA / SERIGRAFIA 
DIY AMB CARLES G.O’D.
PROGRAMA:
Durant els 3 mesos s’ha treballat:
- Diferents usos d’aquest mitjà.
- Aprendre com montar un taller de serigrafia a casa.
- Conèixer els diferents graus de complexitat tècnica.
- Estampació sobre tela
- Estampació sobre paper a una i dues tintes
- Separació de colors en photoshop
- Realització d’un projecte en col.lectiu per finalitzar el taller amb una exposició 
- Experimentar.

OBJECTIUS: L’objectiu és arribar a assolir els coneixements bàsics de la tècnica de la 
serigrafia per poder aplicar-la sense limitacions i perfeccionar les parts del procés 
que ja es coneixin adaptant-les a les necessitats de cada un(a). També experimentar 
i fer recerca de maneres d’emprar la tècnica per treure els millors resultats i fer feina 
en conjunt.

CARLES GARCIA O’DOWD (G.O’D.) 
És un artista gràfic i dibuixant i auto-editor hiperactiu llicenciat en Belles Arts per 
la Universitat de Barcelona. Tot  i així  es considera autodidacta perquè on més i 
millor ha après ha estat fora de l’acadèmia. Durant els estudis a Barcelona, Aleman-
ya i Mèxic es va anar interessant cada cop més pel món de l’edició alternativa i els 
mitjans d’auto-producció, fet que el va portar automàticament cap a una obsessió 
irracional per la tècnica de la serigrafia. Dita dèria l’ha portat a fer una residència 
de sis mesos amb el Col·lectiu Le Dernier Cri de Marsella (França), treballar amb 
el col·lectiu Beehive Coolective de Maine (USA), i estampar edicions limitades de 
serigrafia a llocs com la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma, els Tallers d’Ian Coz-
zens (Providence, USA), Czentrifuga (Berlin, Alemanya), La Fanzinothèque (Poitiers, 
França) i Ostile (Roma, Italia). Vinculat als moviments socials, el punk i el queer és 
coorganitzador del Gutter Fest (Barcelona) i Crack! Festival (ROMA). També és co-
fundador de la editorial BOSTA i ha editat multitud de fanzines i serigrafies del 2006 
fins ara. Actualment es troba inmers en un ambiciós projecte de dibuix col·laboratiu, 
ÚTER; amb la seva amiga Tonina Matamalas. (Part del procés creatiu d’ÚTER s’ha 
duit a terme al CAC Ses Voltes).

Quota: 120€ / trimestre
Horari, dos grups: 
- divendres de 16 a 21h
Participants: 13 persones
- dissabtes de 11 a 16h
Participants: 13 persones
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ACTIVITATS FORMATIVES PUNTUALS

F.- CÒMIC RAR AMB FRANCESC RUIZ
TALLER EN COL·LABORACIÓ AMB BOX 27

El taller va incidir en algunes pràctiques contemporànies que es produeixen a 
l’entorn del còmic i què des de l’amateurisme, l’apropiació i el treball en grup, de-
fensen l’espai del còmic com un lloc d’expressió des-jerarquitzat on no és necessari 
saber dibuixar i que no distingeix entre lectors i productors. Es va treballar laim-
portància del dibuix como a eina política així com les seves possibles aplicacions a 
l’escola, entre d’altres àmbits d’acció.

Continguts: Scott McCLoud, Memes, Oubapo, Dibuix Radical, Yaoi, Tijuana Bibles...
Per participar no cal saber dibuixar. Podeu dur els vostres propis estris de dibuix.

FRANCESC RUIZ (Barcelona, 1971) parteix del còmic com a substrat estètic, narratiu 
i intel·lectual, i també com a material històric i operatiu. El seu treball s’ha exposat 
individualment a Gasworks (Londres), The Barber Shop (Lisboa), Centre d´Art La 
Panera (Lleida), Contemporary Image Collective (El Caire), MNCARS (Madrid) o a la 
Fundació Miró (Barcelona). 

Dissabte 17 de gener d’11 a 15h.
Durada: 4 hores
Quota: 25€
Participants: 3 persones

G.- LA MIRADA FEMINISTA, 
IMPLICACIONS CURATORIALS I EN LA 
GESTIÓ DE L’ART.
DINS EL CICLE POSCOMISARIAT COORDINAT PER TOLO CAÑELLAS.

El taller va analitzar la construcció d’una “mirada feminista“ a través d’una sèrie de 
discursos artístics que, des de la dècada de 1970 fins a l’actualitat, presenten dife-
rents estratègies per interrompre la mirada patriarcal. 
També es va repassar el marc conceptual que va sostenir el projecte de producció, 
exhibició i difusió d’art i pensament contemporanis que es va dur a terme al Centre 
Cultural Montehermoso Kulturunea de Vitòria-Gasteiz en el quadrienni 2008-2011. 
Dirigit a: Comissaris, crítics, galeristes, personal de museus i institucions artístiques, 
educadors visuals, gestors culturals, artistes, docents i totes aquelles persones inte-
ressades en la reflexió sobre l’art actual.

XABIER ARAKISTAIN (Madrid 1966) és feminista, comissari i crític d’art. Viu i treballa 
a Bilbao. Va ser director del Centre Cultural Montehermoso Kulturunea durant el 
quinquenni 2007-2011, etapa en la qual el centre va ser pioner en el desenvolu-
pament i l’aplicació de polítiques d’igualtat entre els sexes en els àmbits de l’art, el 
pensament i la cultura contemporanis. Links: http://arakis.info/

Dissabte 14 de març de 10 a 14h i de 16 a 20h
Durada: 8 hores
Quota: 60€
Participants: 11 persones
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H.- ASSOCIACIONS, EMPRENEDORS/ES 
I ELS CANVIS DE LA REFORMA FISCAL.   
A CÀRREC DE EVA FRANDE
Un curs de formació per respondre a tots les dubtes sobre com muntar una associa-
ció, el seu funcionament i les càrregues fiscals que implica. 
Vàrem dividir les sessions en dos mòduls: el dia 27 de març de 17 a 21h xerràrem 
sobre el marc vigent per a la creació d’una associació i les similituds i diferencies 
amb altres figures jurídiques. Al segon mòdul (el dia 28 de març d’11’30 a 13’30h) 
analitzàrem el beneficis i els inconvenients de donar-se d’alta com a autònom/a, i 
vàrem explicar els canvis que suposa la reforma fiscal que ha entrat en vigor aquest 
2015 en l’àmbit de les persones emprenedores i les entitats sense ànim de lucre.

Mòdul 1: divendres 27 de març de 17 a 21h.
Mòdul 2: dissabte 28 de març d’11 a 14h.
Quota dos mòduls: 20€
Quota un mòdul: 15€
Participants: 11 persones

ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ

1.- FINGIR VERDADERAMENTE / 
AMB ERNESTO COLLADO 
UNA ACTIVITAT EN COL·LABORCIÓ AMB L’AAAPIB (ASSOCIACIÓ D’ACTORS I ACTRIUS 
DE LES ILLES BALEARS)

ERNESTO COLLADO 
(Barcelona, 1974) és actor i creador intermitent de l’escena contemporània barce-
lonina. Actualment viu i treballa en un petit poble de l’Empordà, on dirigeix , unt 
amb la Societat Doctor Alonso, el centre de creació Cèl·lula i el Festival MAPA. Dels 
seus inicis cabareters i undergrounds en conserva una voluntat indestructible de 
comunicar i una al·lèrgia vital als referents mediàtics. Les seves històries, que con-
fonen sempre realitat i ficció, són delirants, imaginatives i d’efectes secundaris, i 
tenen com a constant el gust per allò singular. Els seus espectacles, amb l’humor i 
la música sempre presents, juguen amb les expectatives i les convencions teatrals.

Del 23 a 27 de febrer de 16 a 21h (excepte dj, de 16 a 19h)
Durada: 23 hores
Quota: 100€ 
Quota per a socis de l’AAAPIB: 50€
Participants: 4 persones
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FLYERS i CARTELLS 
ACTIVITATS FORMATIVES GENER, FEBRER, MARÇ 2015
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MEMÒRIA GRÀFICA 
ACTIVITATS FORMATIVES i de DINAMITZACIÓ
GENER, FEBRER, MARÇ 2014



Centre d’Art i Creació Ses Voltes
Passeig Dalt Murada, s/n
07001 - Palma - Illes Balears
cacsesvoltes@gmail.com



Centre d’Art i Creació Ses Voltes
Passeig Dalt Murada, s/n
07001 - Palma - Illes Balears
cacsesvoltes@gmail.com

CESSIONS D’ESPAI I RESIDÈNCIES 
PAU ANDREU SITJAR
Data Petició: 01/12/2014 13:54:15
Tipus d’activitat: experimentació dansa i moviment. 
Dates Cessió d’Espai:  Dissabte 13 de desembre de 11.00 a 13.00
Sala: 7
Material: Projector 1, Moble per projector, Linóleum (pel terra)

NÚRIA LLOMPART
Data Petició: 29/11/2014 13:02:23
Tipus d’activitat: realització del projecte de fi de curs de fotografía artística a l’escola 
superior de disseny. El projecte s’anomenava “geometría inerte”.
Dates Cessió d’Espai:  gener i febrer 2015
Sala: 4
Material: taules, cadires, peanes, plotter

TOMAS ABSOLON
Data Petició: 22/09/2014
Tipus d’activitat: Explorar la morfologia específica de l’illa a la recerca de fragments 
i després transferir aquests impulsos visuals en la pintura. 
Dates Cessió d’Espai:  6 al 31 de gener de 2015
Sala: 2
Material: 2 taules

JOAN AGUILÓ
Data Petició: 05/12/2014 13:10:56
Tipus d’activitat: Realitzar un mural sobre fusta de 10x0,90 metres de la vorera de la 
mar. Pretén arribar a ser una finestra per un espai tancat i despersonalitzat. I alhora, 
donar un impuls al projecte d’art urbà “herois anònims” que pretén representar la 
identitat mallorquina a través de personatges extrets de la gent de la nostre illa i 
que puguin ser representatius, per una rao o una altra, de la nostra identitat.
Dates Cessió d’Espai: febrer i març 2015
Sala: 2
Material: taula, projector

CLAUDIO CAPELLINI
Data Petició: 09/12/2014 21:41:13
Tipus d’activitat: dibuix en tres dimensions
Dates Cessió d’Espai:  febrer i març 2015
Sala: 3
Material: taula, projector
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ASSOCIACIÓ D’ARTISTES VISUALS DE LES ILLES BALEARS 
Data petició: 5/01/2015 
Tipus d’activitat: Es va dur a terme una reunió, amb el suport de l’AAVIB, dels artistes 
afectats pel projecte INTERPRETANT RAMON LLULL, L’AMIC I L’AMAT
Dates de cessió d’espai: 9/01/2015
Sala: 7
Material sol·licitat: taules i cadires

PEDRO MAS ROA (en representació de l’AAAPIB)
Data petició: 8/01/2015 
Tipus d’activitat: Varen realitzar les I Jornades de Teatre a les Balears
Dates de cessió d’espai: 16 i 17/01/2015
Sala: 7
Material sol·licitat: No es va sol·licitar material

BARTOMEU GOMILA GRAU
Data petició: 9/01/2015
Tipus d’activitat: Va crear un espectacle de dansa per a espais no convencionals 
“Room Josef K”
Dates de cessió d’espai: 1-30/03/2015 - residència anul·lada
Sala: 1
Material sol·licitat: Càmera vídeo SONY hxr-nx5E, Trípode vídeo, Càmera fotogràfica 
CANON EOS 7D+15-25 IS, Trípode foto .

ASSOCIACIÓ D’ARTISTES VISUALS DE LES ILLES BALEARS 
Data petició: 16/01/2015
Tipus d’activitat: Es va celebrar una assamblea de l’AAVIB i Acció artística per a la 
col·locació del bici-carro “Aatomòbil” al CAC Ses Voltes. 
Dates de cessió d’espai: 14/02/2014
Sala: 7
Material sol·licitat: No es va sol·licitar material  

LETICIA GARCÍA GÓMEZ
Data petició: 8/02/2015
Tipus d’activitat: Va preparar una obra de teatre per ESADIB
Dates de cessió d’espai: 7/02/2015
Sala: 7
Material sol·licitat: No es va sol·licitar material  

VALERIA WILTER BALLESTER
Data petició: 10/02/2015
Tipus d’activitat: Han realitzat assajos de Las Magdalenas, experimentació teatre.
Dates de cessió d’espai: Març 2015 
Sala: 7
MARIO KRSEK
Data petició: 16/02/2015
Tipus d’activitat: Va realitzar una sessió d’improvisació 
Dates de cessió d’espai: 16/02/2015
Sala: 7
Material sol·licitat:  Ordinador PC, Projector 1
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ANTONINA MATAMALAS
Data petició: 27/02/2015
Tipus d’activitat: Va editar un vídeo projecte “Mujeres Valientes” resultat del taller 
“Contra-representacions audiovisuals” impartit a Es Baluard.
Dates de cessió d’espai: 27/02/2015
Sala: 5
Material sol·licitat:  Ordinador MAC PRO Xeon Quad Core 640Gb - 8Gb RAM  

DIOCLES LAIME
Data petició: 1/03/2015
Tipus d’activitat: gravat a punta seca per a un projecte que gira entorn a l’ira. 
Dates de cessió d’espai: 16,17,18, 23,24 i 25/03/2015
Sala: Teatre
Material sol·licitat: Tòrcul i materials de gravat  

ANTONINA MATAMALAS 
Data petició: 6/03/2015
Tipus d’activitat: Va editar un un nou muntatge de “Mujeres reales”
Dates de cessió d’espai: 7/03/2015
Sala: 5
Material sol·licitat: Ordinador MAC PRO Xeon Quad Core 640Gb - 8Gb RAM    

SEBASTIÀ MAS RAMIS
Data petició: 6/03/2015
Tipus d’activitat: Va realitzar estampació serigràfica de caràtula de vinil
Dates de cessió d’espai: 9-12/03/2015
Sala: Teatre
Material sol·licitat:  materials de l’àrea de serigrafia

JOSÉ GUINDOS BERMÚDEZ
Data petició: 18/03/2015
Tipus d’activitat: Va realitzar estampació serigràfica
Dates de cessió d’espai: 19 i 26/03/2015
Sala: Teatre
Material sol·licitat:  materials de l’àrea de serigrafia

RESIDÈNCIES PER SELECCIÓ
CLARA GARCÍA FRAILE I LIDIA DE PEDRO
THE DOOR PROJECT

La residència va consistir en la preparació, producció i muntatge de materials de 
vídeo per a una nova sèrie d’instal·lacions dins del projecte The Door Project. 
 Un dels videos es va gravar a les oficines del Casal Solleric.
The Door Project són instal·lacions quinétiques audiovisuals en les quals l’espectador 
es veu confrontat, interpel·lat o convidat a participar d’escenes o interactuar amb 
personatges observables després de l’espiell d’una porta tancada que no es pot 
obrir.  Més informació: www.meandthemachine.co.uk/doorproject/

Data Petició: 07/01/2015 - Dates Cessió d’Espai:  del 15 de gener al 17 de febrer
Sala: 1 - Material: taules, ordinador MAC
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MEMÒRIA GRÀFICA
RESIDÈNCIES I CESSIONS D’ESPAI
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Reunions, visites i assessoraments

19/01/2015   Anna Vidal Coma  Assessorament projecte
27/01/2015   David Oliver   Assessorament projecte
28/01/2015 Joana M Riera/Mònica Fuster Assessorament projecte
02/02/2015 Aina jimeno   Reunió
03/02/2015 Carles GOD   Reunió
03/02/2015 Cristina Llorente  Reunió
10/02/2015   Marta Zein   Visita
10/02/2015   Alex i Diego Ingold  Reunió
10/02/2015 UIB al CAC (Arquitectives) Visita 
13/02/2015  Jokin Aizpuru   Visita
16/02/2015 Eva Frade   Reunió
16/02/2015 Piedad Solans   Reunió
18/02/2015 Ximena Bianco (London) Visita 
19/02/2015 Joan Oliver   Reunió
23/02/2015 M.Albis i P. Rubí   Reunió
24/02/2015 AATOMIC   Reunió
02/03/2015 Pau Andreu Sitjar  Reunió
03/03/2015 Laura (Dinamo)   Reunió
03/03/2015 Pràctiques UOC   Reunió
03/03/2015 Traffic Jam   Reunió
05/03/2015 Traffic Jam   Reunió
09/03/2015 Participació a AIR ARRAY a Matadero Madrid
16/03/2015 Conxa Vidal   Visita
16/03/2015 Elena i Irene (pràctiques UOC) Reunió
16/03/2015 Traffic Jam   Reunió  
17/03/2015 Elisenda Farré   Reunió
19/03/2015 Claudio Capellini  Visita
24/03/2015 Rosa García   Assessorament projecte
31/03/2015 Jean-Marc Serrano  Assessorament
31/03/2015 Laia Dinamo   Reunió
31/03/2015 Vicky Pericàs   Presentació proposta
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PREMSA
Retall de premsa del diari ULTIMA HORA, 30 de març de 2015.
Informa del treball desenvolupat per un dels artistes residents.

Retall de premsa sobre TRAFFIC JAM 2015
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2015

ABRIL, MAIG 2015

ACTIVITATS PROGRAMADES AL CAC SES VOLTES 

 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ
 1.- Laboratori d’educació artística i creativa
 2.- Cicle d’entrevistes arts visuals a Mallorca
 3.- Presentació del col·lectiu “Beehive Collective”
 4.- Palma Brunch’15
 5.- Sant Jordi, dia del llibre
 6.- Taula rodona fanzines
 7.- Com realitzar activitats culturals a l’espai públic?
 
 ACTIVITATS DE FORMACIÓ
 A.- Càmera vs Actrius/Actors - Càmera, a càrrec d’Alex Marín
 B.- Càmera vs Actrius/Actors - Interpretació, a càrrec de Diego Ingold
 C.- Taller de Dansa i Moviment Concient amb Catalina Carrasco
 
 ACTIVITATS DE FORMACIÓ PUNTUALS
  D.- Workshop a càrrec de Maria Acaso
 E.- Puslo estético - Pulso poético, a càrrec de Ana Laura Aláez

 ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ
 1.- Assajos companyies participants al festival de Palma amb la Dansa’15
 2.- El cos dramàtic, mim i figures corporals, a càrrec Hugo Suárez. Taller en  
 col·laboració amb el 17è Festival Internacional de Teatre de Teresetes.

 CARTELLS I FLYERS DE LES ACTIVITATS
 MEMÒRIA GRÀFICA DE LES ACTIVITATS

CESSIONS D’ESPAI I RESIDÈNCIES 

 ARTISTES EN RESIDÈNCIA I CESSIONS D’ESPAI
 RESIDÈNCIES PER SELECCIÓ
 MEMÒRIA GRÀFICA CESSIONS D’ESPAI I RESIDÈNCIES
 

PREMSA
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ABRIL, MAIG 2015
ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ

1.- LABORATORI 
EDUCACIÓ ARTÍSTICA I CREATIVA
Continúa l’activitat iniciada l’octubre de 2014.
Tots els darrers dimecres de mes de 17h a 19h
Participants: 10 persones

2.- CICLE D’ENTREVISTES 
ARTS VISUALS A MALLORCA
Continúa l’activitat iniciada el març de 2015.
Les entrevistes s’han duit a terme cada dimecres a les 19:00h, a partir de la data 
anunciada.
L’activitat va ser oberta al públic.
L’entrada va ser lliure.

 - 1 d’abri: l’entrevista va ser amb l’artista Marta Pujades (Palma, 1990) amb 
la qual varen parlar de les primeres passes en la carrera artística. Pujades ens va 
oferir la seva visió del panorama artístic actual i la seva opinió sobre les diferents 
pràctiques a les quals s’enfronten els artistes anomenats emergents.
 Participants: 16 persones

 - 8 d’abril: Xavier Fiol (galerista i actual president d’Art Palma) varen parlar 
sobre la situació i els reptes del galerisme a Mallorca, a més de conèixer l’evolució 
de les iniciatives de l’associació Art Palma. També li preguntaren per la seva opinió 
sobre el panorama local dels centres difusors d’art contemporani.
 Participants: 19 persones

 - 15 d’abril: l’entrevista va ser a Pilar Ribal, directora de la Fundació Palma 
Espais d’Art. Vàrem conèixer la seva visió sobre la gestió d’un centre públic i el cas 
concret del Casal Solleric. A més i com cada setmana, es va demanar a la convidada 
la seva valoració del panorama artístic actual local.
 Participants: 10 persones

 - 22 d’abril: L’entrevistat serà el comissari Fernando Gómezdelacuesta amb 
ell varen parlar de la seva professió i la relació amb les institucions públiques, els 
galeristes i els artistes. També vàrem la seva opinió sobre l’estat del sector de les 
arts visuals a l’illa.
 Participants: 13 persones

 - 29 d’abril: l’entrevista va ser a l’artista Pep Llambías. Vàrem conèixer de 
quina manera s’ha desenvolupat la seva carrera artística, quina és la seva opinió del 
panorama actual i la seva visió sobre l’escena local.
 Participants: 10 persones
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3.- PRESENTACIÓ 
DE “BEEHIVE COLLECTIVE”
ACTIVITAT CULTURAL PUNTUAL
El Col·lectiu de Disseny La Colmena és un grup artístic, activista, completament 
de voluntariat, i increïblement motivat. Es comprometen per mitjà de la creació 
col·laborativa d’imatges, sense dret d’autor, que serveixen com a eines educatives i 
organitzatives. 
A través de converses amb les comunitats afectades, escolten històries complexes i 
d’impacte global. Treballen anònimament com a traductors de paraula a imatge per 
relatar aquestes històries.

Son reconeguts principalment per les campanyes gràfiques de narratius expansius 
però també duen a terme una tasca de creació de pensament entre les comunitats 
a què pertanyen. Creen gràfics, comparteixen històries, realitzen gires amb el seu 
treball, es connecten amb esforços locals i globals i donen forma a la seva experièn-
cia col·lectiva. 

El CAC Ses Voltes, va acullir la visita d’un dels seus representants per tal de poder 
donar a conèixer a la comunitat artística local el treball d’aquest col·lectiu.

PRESENTACIÓ DEL “BEEHIVE COLLECTIVE” a càrrec de Tyler B.
Organització i traducció: Carles G.O’D.

Dissabte 4 d’abril a les 12h al CAC Ses Voltes
Activitat oberta i gratuïta
Participants: 35 persones

4.- ARTPALMA BRUNCH’15
La nova etapa del Centre d’Art i Creació de Ses Voltes ha permès que uns 50 creatius, 
artistes, col·lectius o projectes culturals de la nostra ciutat hagin pogut treballar als 
espais que oferim, experimentant a travès d’ infinitat de processos.

Pel PALMA BRUNCH vàrem voler mostrar com és el dia a dia del nostre espai, obrint 
els 4 estudis, en els quals els artistes que estaven en residència en aquells moments, 
varen estar treballant i explicant els seus projectes a les persones que ens varen 
visitar. 

A més, vàrem inaugurar una mostra del treball duit a terme al taller de serigra-
fia “Children of Corita”, coordinat per Carles G.O’D. Presentant “Relicari”, un llibre 
d’artista col·lectiu. 

La mostra romandrà fins el 15 de maig de 2015.

Dissabte 11 d’abril de 11 a 14h
Activitat oberta i gratuïta
Participants: 300 persones
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5.- SANT JORDI, DIA DEL LLIBRE
Activitat proposta per la Biblioteca Can Sales i a la que ens vàrem afegir tan el Casal 
Solleric com el CAC Ses Voltes, en col·laboració amb MALLORCA SENSE FAM. La cam-
panya “Un libro por un kilo de...· va consistir en intercambiar llibres per aliments. 
En el nostre cas, els llibres eresn catàlegs d’art. Després “Mallorca sense fam” es va 
encarregar de fer arribar els aliments a les famílies que més ho necessiten.

Divendres 23 d’abril de 2015 de 16 a 21h
Participants: 25 persones

Com encara tenim catàlegs disponibles, i per cel·lebrar el nou pàrquing de bicicletes 
instal·lat al pati, durant el mes de maig les persones que hagin vengut en bicicleta 
es duran una sorpresa en forma de llibre d’art. 

6.- TAULA RODONA FANZINES
Presentació de SOBRASSADA DE PEIX a Ciutat.

Sobrassada de Peix intenta ser un budell farcit de restes i despulles coentes que 
tenen mala cabuda dins altres espais. Sorgeix de les cendres d’Octubre Punk i a 
la 2a edició va incorporar una mostra d’estampacions sobre paper anomenada 1ª 
Fireta Paper de Peix. L’objectiu d’aquesta fireta és mostrar que malgrat tot encara 
hi ha gent que defensa un format, un material, el paper, que contrariament als bits 
digitals, es pot olorar, escoltar, tocar i fins i tot tastar.

Per aquesta activitat es va convidar a diferents col·lectius de València (TENDERETE) 
i Barcelona (GUTTER FEST) que, juntament amb artistes locals com Carles G.O’D. o 
Grip Face, varen formar la taula rodona al CAC Ses Voltes i així parlar del seu funcio-
nament com a festivals independents d’autoedició i de les virtuts del format fanzine.

Activitat oberta i gratuïta
Divendres 24 d’abril de 2015 a les 19h
Participants: 20 persones

7.- COM REALITZAR ACTIVITATS 
CULTURALS A L’ESPAI PÚBLIC?
L’activitat proposada és una xerrada informativa dirigida a entitats ciutadanes i cul-
turals, que tractarà sobre el procediment municipal per a sol·licitar la realització 
d’activitats en via pública i als teatres municipals.
Aquests tipus d’activitats estan regulades per l’Ordenança municipal d’ocupació de 
la via pública (2013),  i per la Llei d’activitats recreatives (Llei 7/2013, de 26 de no-
vembre), a través de les quals s’estableixen i regulen tots els aspectes de les activi-
tats organitzades per entitats, relatius a la seguretat, salubritat, horaris, etc.

Xerrada informativa a càrrec de Pilar Garcies
Activitat oberta i gratuïta
Divendres 8 de maig de 2015 les 19h
Participants: 7 persones
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ACTIVITATS DE FORMACIÓ

A.- CÀMERA VS ACTRIUS/ACTORS 
CÀMERA, A CÀRREC D’ALEX MARÍN
En els tallers de càmera solen fallar hores de pràctica, també actrius i actors per 
experimentar l’après. En els tallers d’actuació enfocats a càmera solen faltar hores 
d’enregistrament, set de rodatge. Pressió de la persona que diregeix la peça... 
Per això, Àlex Marín i Diego Ingold ens varen proposar aquesta activitat, en la qual 
fusionar les dues disciplines. Dos tallers simultanis on actrius/actors i càmeres es 
trobessin en hores de vol constants. Tècnica i pràctica unides. 

CÀMERA / Aquest curs ens mostra les possibilitats de que disposem amb aques-
ta rèflex.  També es resoldran totes aquestes llacunes fotogràfiques, tractament 
d’arxius, formats, etc. Es tractaran conceptes tècnics fotogràfics. S’introduiran en 
el llenguatge audiovisual i cinematogràfic. Aprendran a operar la càmera amb des-
tresa, a bolcar el material, a manipular-ho i editar-ho. També s’explorarà com treba-
llar amb il·luminació natural i artificial.

Horari: dimarts de 16 a 20h
Quota: 70€ 
Participants: 7 persones

B.- CÀMERA VS ACTRIUS/ACTORS 
INTERPRETACIÓ, A CÀRREC DE DIEGO INGOLD
Durant aquest taller es pretenia treballar diferents motors creatius per trobar per-
sonatges que funcionin davant de l’objectiu d’una càmera. Personatges capaços de 
reaccionar d’una manera versemblant tant a les exigències del/la director/a, com a 
estímuls que no ens esperem als que reaccionarem de manera improvisada. Perso-
natges amb els quals no se’ls vegi la persona de sota. 

Horari: dimarts de 16 a 19h
Quota: 70€ 
Taller anul·lat per manca de participants

C.- TALLER DE DANSA I MOVIMENT 
CONCIENT AMB CATALINA CARRASCO
Continuació del taller iniciat el trimestre anterior.

El taller serà molt físic i creatiu, cada classe és una creació que és caracteritza per 
treballar amb molta energia, arribant al límits individuals de cadascú, sempre des 
de la consciència i el plaer.

Del 30 d’abril al 25 de juny de 2015
Horari: dijous de 18,30 a 20,30h
Quota: 40€ 
Participants: 14 persones



Centre d’Art i Creació Ses Voltes
Passeig Dalt Murada, s/n
07001 - Palma - Illes Balears
cacsesvoltes@gmail.com

ACTIVITATS DE FORMACIÓ PUNTUALS

D.- WORKSHOP 
¿QUÉ HACE UNA CUCARACHA EN MI MESA?
A CÀRREC DE MARIA ACASO
Activitat en col·laboració amb el LABORATORI D’EDUCACIÓ I ART.

Amb aquest workshop es pretenia explorar la idea de qualsevol producció pedagò-
gica és també una producció cultural en tota regla, i demandar que tant els profes-
sors i les professores des de les escoles, els/les educadors/es des dels centres d’art, 
com els pares i mares des de les llars, han d’entendre el seu treball al mateix nivell 
que el d’artistes i comisaris. 

MARIA ACASO ha estat descrita com una de les actuals líders a Espanya i Llatino 
Amèrica dins la denominada Revolució Educativa o, com ella mateixa denomina, rE-
DUvolution. La seva principal línia de treball consisteix en evidenciar l’obsolescència 
del sistema educatiu actual i desenvolupar pràctiques educatives contemporànies.

2 de maig de 2015
Horari: dissabte de 11 a 21 h
Quota: 50€  (40€ participants al Laboratori d’educació)
Participants: 18 persones (9 del Laboratori)

E.- PULSO ESTÉTICO, PULSO POÉTICO
A CÀRREC DE ANA LAURA ALÁEZ
Aquest taller s’adreçava a creadors de totes les disciplines, artistes plàstics, dansa, 
dissenyadors, fotògrafs, arquitectes, escriptors i qualsevol persona interessada en 
els processos creatius. L’objectiu del taller va ser propiciar una relació directa entre 
artistes. La vivència d’un exercici creatiu comú proposat per Ana Laura Aláez.

ANA LAURA ALÁEZ (Bilbao, 1964). El títol del taller coincideix amb el del seu projec-
te per al cicle “Camera Obscura” a la Zona Base del Casal Solleric. Guanyadora del 
premi Gure Artea 2013 en reconeixement a la seva trajectòria artística, ha participat 
en nombroses biennals internacionals.

Dates: 14, 15 i 16 de maig 2015
Preu: 90 €
Participants: 10 persones
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ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ

1.- ASSAJOS 
COMPANYIES PARTICIPANTS AL FESTIVAL DE 
PALMA AMB LA DANSA’15
Palma va tornar a ser, durant el mes d’abril, capital de la dansa contemporània amb 
la celebració d’una nova convocatòria de PALMA AMB LA DANSA. Un festival que ja 
està consolidat i que dirigeix la coreògrafa Catalina Carrasco.

L’esdeveniment es va desenvolupar entre els dies 14 i 26 d’abril en diferents espais 
de la ciutat. Durant aquest període, distintes companyies varen emprar la sala 7 del 
CAC Ses Voltes per assajar abans de les actuacions.

 - 17 d’abril: assaig de la cia alemanya TCHEKPO DANCE COMPANY.
 - 18 abril: assaig de la cia italiana ROBERTO ZAPPALÀ.
 - 25 d’abril: assaig de la cia belga IRENEK.
 - 25 d’abril: assaig del grup de dansa amateur dirigit per ROBERTO ZAPPALÀ.

2.- EL COS DRAMÀTIC, 
MIM i FIGURES CORPORALS
Taller en col·laboració amb el 17è Festival Internacional de Teatre de Teresetes.
Taller càrrec del peruà Hugo Suárez.

El treball teatral i pedagògic que varen treballar durant el taller està inspirat en les 
infinites possibilitats expressives del cos humà i la seva mística. 

Hugo Suárez en el seu procés de recerca ha creat un llenguatge únic que combina 
tècniques de mim i manipulació fent “teresetes corporals”.

De dilluns 4 a dijous 7 de maig de 2015 de 17,30 a 20,30 h
Lloc: CAC SES VOLTES
Preu: 50€
Participants: 6 persones
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CARTELLS I FLYERS
ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ
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CESSIONS D’ESPAI I RESIDÈNCIES 
GRACIA DE JUAN
Data Petició: 15 gener 2015 
Tipus d’activitat: Retratos de constelaciones familiares: Retratos, contenidos y habi-
táculos
Dates Cessió d’Espai: del 1 al 30 d’abril
Sala: 2

MATEU RONCERO
Data Petició: 12/03/2015 18:50:49
Tipus d’activitat: entrevista artistes joves de Palma pel seu treball de final de grau 
sobre la importancia del capital social en l’adquisició d’estatus professional dins de 
l’àmbit artístic.
Dates Cessió d’Espai: 1 d’abril
Sala: 6

ALUMNES SERIGRAFIA
Data Petició: 12/05/2015 12:27:35
Tipus d’activitat: serigrafia
Dates Cessió d’Espai: tots els dies disponibles de maig
Sala: TEATRE
Material: Materials de l’àrea de serigrafia

MANU ACEREDA
Data Petició: 15/04/2015 18:52:48
Tipus d’activitat: assaig del grup LAS MAGDALENAS
Dates Cessió d’Espai:  petició anulada
Sala: 7
Material: linóleum

MARGA POL
Data Petició: 23/04/2015 12:32:57
Tipus d’activitat: Estampació amb tòrcul de gravat
Dates Cessió d’Espai:  29 o 30 d’abril 2015
Sala: TEATRE
Material: Materials de l’àrea de gravat

CATALINA TUGORES
Data Petició: 02/05/2015 10:10:05
Tipus d’activitat: assaig peça pel l’ESADIB
Dates Cessió d’Espai:  Dissabte 2, dissabte 9, divendres 15 i dissabte 16.
Sala: 3, 7 i TEATRE
Material: cadires
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LUKA GOYARROLA
Data Petició: 21/12/2014 12:55:47
Tipus d’activitat: Realització de projecte artístic multiformat (pintura, dibuix, foto-
grafia, edició digital)
Dates Cessió d’Espai: abril i maig 2015
Sala: 4
Materials: taules i càmera fotogràfica 

HERMANN ORDUÑA
Data Petició: 12/02/2015 10:47:13
Tipus d’activitat: pintura gran format i gravat
Dates Cessió d’Espai:  abril i maig 2015
Sala: 2 i TEATRE
Materials: taules i peanes

BEATRIZ RODRÍGUEZ
Data Petició: 03/01/2015 2:32:18
Tipus d’activitat: pintura i gravat amb elements de rebuig
Dates Cessió d’Espai: abril i maig 2015
Sala: 3
Materials: taules

TRAPO Y MOCHO
Data Petició: març 2015
Tipus d’activitat: assaig i experimentació teatral
Dates Cessió d’Espai: dilluns, dimecres, divendres i dissabtes del 18 de maig al 27 
de juny
Sala: 7

RESIDÈNCIES PER SELECCIÓ 
PABLO SACRISTÁN
NOT A MONUMET

Pable està desenvolupant un projecte d’investigació sobre l’ús de l’art públic a l’illa. 
El seu interès està en la sèrie de subproductes, accions i relacions que sorgiran a 
partir d’aquesta investigació: fotografies, dibuixos, material audiovisual, visites, 
intercanvi d’informació, etc.

Data petició: 14/03/2015
Dates de cessió d’espai: abril i maig 2015
Sala: 1
Material sol·licitat: Ordinador MAC PRO Xeon Quad Core 640Gb - 8Gb RAM, Escàner 
A3, Plóter, Càmera vídeo SONY hxr-nx5E, Trípode vídeo, Càmera fotogràfica CANON 
EOS 7D+15-25 IS, Trípode foto, Projector 1, Micròfon de Taula 1
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Reunions, visites i assessoraments

20/04/2015   Biel Amer   reunió pel tema web
20/04/2015   Rosa Deià i Martí Fornés pel projecte we art urbà
05/05/2015 grup de Dinamo   visita
21/05/2015 grup de Dinamo   reunió

PREMSA
Retall del diari ULTIMA HORA cobrint la notícia del Art Palma Brunch de 2015


