
 
Àrea d’Igualtat 

 
 

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 2021 
 
 
XI MOSTRA D’ART DEL DIA DE LES DONES:  
Centenari del naixement de Conxa Sisquella i Planas, un reconeixement. 
 
 
La XI MOSTRA COL·LECTIVA D’ART es dedicarà a la pintora i gravadora Conxa Sisquella i Planas 
(Centelles 1920- Barcelona 1996). La polifacètica creadora garriguenca destaca pel seu afany 
de recerca plàstica així com per la mirada poètica que ens proposa. La qualitat de la seva obra 
ens mostra  la realitat del món des del color.  Molt interessada per la pedagogia, volgué que la 
comprensió de l’art contemporani es difongués i per això juntament amb el seu marit, el 
també pintor Francesc Fornells-Pla, van crear la Fundació que porta els seus noms.  
 
La proposta d’aquest any planteja la realització d’un treball artístic relacionat amb la vida i 
l’obra d’aquesta artista. 
 
L’exposició s’organitza amb motiu del Dia Internacional de les Dones (8 de març) i tindrà lloc 
des del 5 fins al 28 de març de 2021, a la Fundació Conxa Sisquella i Fornells Pla. Es preveu una 
exposició paral·lela online, per la qual cosa es proposarà a les i els artistes la 
filmació/fotografia del procés de creació de l’obra, amb a finalitat de fer l’exposició 
audiovisual.  
 
Es tracta d’una activitat col·lectiva i participativa, organitzada conjuntament entre l’Àrea 
d’Igualtat de l’Ajuntament de la Garriga i les i els artistes i altres persones o entitats que 
vulguin col·laborar amb activitats paral·leles a la Mostra.  
 
La inscripció a la Mostra suposa la participació en la trobada que es durà a terme amb 
l’objectiu d’aprofondir en la persona i l’obra de la Conxa Sisquella i Planas,  per preparar l’obra 
col·lectiva i com a espai de reflexió al voltant del tema que es proposa.  
 
SESSIÓ DE PREPARACIÓ DE LA MOSTRA: 
 

� Centenari del naixement de Conxa Sisquella i Planas, un reconeixement, a càrrec de 
la Fina Bernad 

� 16 de gener de 2021  
� de 18 a 19:30 h 
� Sala de Plens i enllaç zoom 
� Xerrada-Reflexió visual del treball de dones artistes, en la història de les arts, tot 

introduïnt la figura de l’artista Conxa Sisquella i Planas.  
 



A més, es podrà assistir a una visita guiada a la Fundació Conxa Sisquella i Fornells Pla: 
� 23 i 30 de gener 
� 11.30 h 
� Places limitades. Inscripció prèvia a pigualtat@ajlagarriga.cat 

 
 
1.- Participants 
Hi pot participar tothom qui ho desitgi, a partir de 16 anys.  
 
 
2.- Disciplina artística 
Qualsevol (arts plàstiques, visuals, escèniques, musicals...) sempre que giri al voltant del tema 
proposat. Les obres han de ser originals. No s’admetrà còpies.  
 
 
3.- Tècnica 
Qualsevol: dibuix, pintura, gravat, collage, fotografia, etc. 
 
 
4.- Inscripció 
Les persones interessades han de fer arribar un correu electrònic a pigualtat@ajlagarriga.cat, 
des d’on se les farà arribar el formulari d’inscripció. 
 
 
5.- Dates d’inscripció 
Del 23 de desembre de 2020 al 15 de gener del 2021. 
 
 
6.- Nombre de places 
Les places són limitades a l’espai de què es disposa. La limitació es farà per rigorós ordre 
d’inscripció (arribada del formulari d’inscripció). 
 
 
7. Mides de les obres 
Les obres no poden superar el metre d’amplada. 
 
 
8.- Dates de l’exposició 
Del 5 al 28 de març de 2021.  
 
 
9.- Dia de la Inauguració 
5 de març de 2021, a les 20 h. (si no hi ha restriccions per la covid-19). 
 
 
10.- Lloc de l’exposició 
Fundació Conxa Sisquella i Fornells Pla c/ Calàbria, 210, 08530, La Garriga.  
 
 
11.- Horari de l’exposició 
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h.  
 



 
12.- Recepció de les obres 
A la Fundació Conxa Sisquella i Fornells Pla, el dia 3 de març, de 18 a 20h. 
 
 
13.- Muntatge 
El muntatge es farà el dia 4 de març, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h. Cal que les obres comptin amb 
els càmcams (o similar) per poder ser penjades. L’organització s’ocuparà del muntatge. 
 
 
14.- Recollida de les obres 
29 i 30 de març, de 18 a 20h 
Finalitzat el termini de recollida s’entendrà que l’artista renuncia a l’obra.  
 
 
15.- Cura de les obres 
L’organització tindrà cura de les obres, però no es farà responsable del possible deteriorament, 
pèrdua, ruptura o qualsevol altra accident. No hi haurà pòlissa d’assegurança.  
 
 
 
La Garriga, 22 de desembre de 2020 


