


domini 

“Des de la investigació de materials quotidians i  recontextualitzant tèc-
niques i pràctiques tradicionals, sovint atribuïdes a la feminitat, 
treballo entorn el concepte de la reproducció de la ideolo-
gia dominant, donant protagonisme a problemàtiques 
concretes de l’entorn que afecten les nostres vides i 
la nostra manera de fer i relacionar-nos. Efectuo la 
meva pràctica artística des d’una òptica de diag-
nosi, reinterpretant la realitat per posar-la en 
evidència: cal entendre on vivim i de quina ma-
nera per poder-ho canviar.

Domini és fruit del treball dels últims 4 
anys, que gira entorn l’acció imperialista, 
investigant les causes i les conseqüències 
de l’hegemonia d’un poble per sobre 
dels altres. Així doncs, en aquesta ex-
posició trobaràs obres que reflexionen 
sobre els motiu del domini, centrant-me 
especialment en el mode de producció 
capitalista i el seu afany acaparador, 
però també algunes conseqüències de-
vastadores, com ara les guerres i les crisis 
de refugiats.”

Francesca Riu Jacas



dissabtes amb activitats paral· leles 
25 DE SETEMBRE A LES 18H: RECITAL POÈTIC. 

Misael Alerm Pou (la Garriga 1990) llicenciat en Belles Arts i màster d’Estudis 
avançats en història de l’art. Ha publicat Vell País Natal (adia, 2014), Aiga (adia, 
2017) i Caminava amb uns amics (Roure edicions, 2019). Escriu a la Directa i a 
la Revista Lectora. Fa de professor.

Carles Dachs Clotet (Santa Eugènia de Berga, 1987) és llicenciat en Filologia 
catalana. Ha publicat Suc de llum (Premi Joan Duch per a Joves Escriptors 2009; 
Editorial Fonoll, 2010) i A dalt més alt (Premi Maria-Mercè Marçal; Pagès Editors, 
2015). Recentment ha obtingut el Premi de poesia Sant Cugat a la memòria 
de Gabriel Ferrater per Vent a la mà (en premsa). Ha estat professor lector 
de català a la Universitat Eötvös Loránd de Budapest entre el 2017 i el 2021.

2 D’OCTUBRE: VISITA COMENTADA AMB L’ARTISTA. 

1a sessió 18h

2a sessió 19h 

Podràs conèixer de prop l’experiència de la creació artística amb les expli-
cacions tant del procés tècnic com conceptual de Francesca Riu Jacas així 
com fer preguntes directes entorn les obres i l’exposició. 

9 D’OCTUBRE A LES 18H: CONCERT AMB THE PASTELETTES. 

Gaudeix amb les versions vibrants de pop rock del s.XX i s.XXI de The Pas-
telettes: des de Roy Orbison a Supergrass, passant per Nina Simone i Sisa in-

terpretats amb la vivacitat de Siscu Cano a la guitarra, els harmònics i voraços 
dits de Jofre Dodero al teclat i l’ampli registre de la veu versàtil de Miquel Pujol.



FRANCESCA RIU JACAS 

Nascuda l’any 1990, a la Garriga. Actualment resideix i treballa a l’Amet-
lla del Vallès. L’any 2013 es llicencia en Belles Arts a la Universitat de 
Barcelona, el mateix any fa un postgrau a l’Escola Massana en Disseny 
i Tècniques de Joieria Artística. A més, ha seguit formant-se en l’àmbit 
artístic amb diversos cursos no reglats com fotografia, patronatge o tèc-
niques tèxtils, entre d’altres. 

Amb dinou anys va fer la seva primera exposició individual a la Sala d’Art 
Can Patalarga (Manlleu) i des de llavors n’ha anat fent periòdicament: 
“Desnuada” a la Torre del Fanal, la Garriga (2015); “Quin món més bo-
nic”, al Centre d’Art la Rectoria de St. Pere de Vilamajor (2016); “De-

mocracy step by step”, amb la Filanda, al Trull de la Garriga (2019); 
entre d’altres.

L’any 2017 va obtenir el primer premi al certamen “Premi d’Art 
Ciutat de Barcelona”, a més, ha estat seleccionada en d’altres 

com a la convocatòria “FemArt 2017, Il·limitades”; al certamen 
“Miró&Art”; o al “8è Premi de pintura Torres García – Ciutat de Ma-

taró 2019”, entre d’altres. 

També ha participat a nombroses exposicions col·lectives, algunes 
d’elles a: el Reial Cercle Artístic de Barcelona (2017, 2018 i 2019); 
l’Ateneu Fundació Iluro a Mataró (2019); Ca la Dona a Barcelona 
(2017); la Fundació Fornells Pla i Conxa Sisquella a la Garriga (2015); 
el Läkö Slott, a Linköping, Suècia (2014); la Sala Hachiko, Japó (2013); 
la Galeria Veytias i la Galeria Jorge Martínez a Guadalajara, Mèxic 
(2012). 



la fundacio fornells-pla i conxa sisquella

Creada el 1993 pels dos artistes Francesc Fornells-Pla i Conxa Sisquella, la constituïren com a 
dipositària del seu llegat. D’aquesta manera la Fundació conserva més de 5.000 obres d’art, 
així com un gran volum de documents, fotografies i objectes que són un valuós testimoni 
d’una època i que donen testimoni de la vida i la trajectòria dels dos artistes.

La seu de la Fundació és a La Garriga, a la 
casa on la parella passà llargues tempora-
des treballant, ja que hi tenien els dos ta-
llers. Així doncs, està constituïda per dos 
tallers, el domicili i el pati amb les escultu-
res mòbils de Fornells-Pla.

El seu objectiu és conservar, estudiar i di-
fondre l’obra que van deixar com a llegat a 
la Fundació d’ambdós fundadors. A més, la 
Fundació també té com a objectiu la difu-
sió i la promoció de la cultura, en especial 
de l’art contemporani.

Amb aquest propòsit, organitza exposicions d’art de manera periòdica, tant dedicades a 
l’obra dels dos fundadors com també a l’obra d’altres artistes contemporanis. També orga-
nitza activitats i d’altres manifestacions culturals com diàlegs d’artistes, conferències, projec-
cions, recitals, etc. La Fundació, a més, té l’ànim d’acollir i promoure aquelles propostes de 
caràcter cultural que puguin produir-se al territori.

La Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella està regida per un patronat integrat per les admi-
nistracions: La Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament 
de la Garriga, amb un representant cadascuna i dos per part de l’Ajuntament. A part, hi ha 
diversos patrons que ho són a títol individual i que han estat nomenats pel mateix patronat. 
Aquests últims, s’encarreguen de la gestió diària de la Fundació.


