
MARTA ARAÑÓ, artista - Tècnica de pintura amb vi

info@tintaivi.com         Tel. 687 828 778        www.tintaivi.cat /  
www.tintaivi.com

Activitats de Pintura amb Vi realitzades en les instal·lacions del Client

PROTOCOL SARS-COV2

En totes les activitats s'aplicarà el protocol per evitar el contagi del SARS-COV2:

Les activitats es realitzaran preferiblement a l'aire lliure, en espais tancats es tindrà de poder ventilar i els 
assistents en tot moment hauran de portar mascareta tot i mantenint en lo possible la distància de 
seguretat.

Els mantells estaran desinfectats amb productes desinfectants i virusides, el material per realitzar el taller 
(llapis, goma, pinzells, retoladors, taps, esponges, bols pel vi, etc.) es portaran esterilitzats i no es 
compartirà el seu ús. El paper utilitzat haurà estat reposant 1 setmana o més abans del seu us.compartirà el seu ús. El paper utilitzat haurà estat reposant 1 setmana o més abans del seu us.

Durant tota l'activitat, els assistents tindran a la seva disposició gel hidroalcohòlic.

També, si tenen necessitat podran adquirir guants i mascaretes a preu de cost.

Durant el taller jo portaré mascareta i si l'activitat no és a l'aire lliure, possiblement pantalla.

Si el Client ho autoritza, es prendrà als assistents la temperatura frontal amb un termòmetre digital.

En cas de realitzar l'activitat en un espai tancat, si es necessari per aforament, es podrà dividir el grup en 
dos, necessitant 30' com a mínim entre grup i grup per desinfectar els mantells i canviar el material del 
taller, aquesta opció pot variar el preu del taller. 

El Client, haurà d'haver desinfectat els espais, taules i cadires abans de cada activitat, ja sigui en una sala El Client, haurà d'haver desinfectat els espais, taules i cadires abans de cada activitat, ja sigui en una sala 
interior o exterior.

Per part de Tinta i Vi, s'entregarà als usuaris una Declaració Autoresponsable, on estaran indicades les 
mesures se seguretat aplicades en l'activitat per a la seva tranquil·litat, on es demanarà les seves dades 
per en cas de contagi que es pugi fer el seguiment de l'usuari per part de les Autoritats Sanitàries; en cap 
cas es faran servir per a qualsevol altre ús. També en aquest document, l'usuari declara que ni el signat de 
la Declaració, ni el seu nucli familiar present en l'activitat, tenen cap símptoma que pugui fer pensar que en 
aquell moment puguin estar contagiats pel SARS-COV2. 

ACTIVITATS

1_EXPOSICIONS D'OBRES PINTADES AMB VI,  CAVA i/o VERMUT

2_TALLERS PER A NENS (amb RECICLATGE de taps de suro) i/o ADULTS 2_TALLERS PER A NENS (amb RECICLATGE de taps de suro) i/o ADULTS 

-Durada dels tallers: 1h o 1h 30'

-Nens de 6 a 13 anys (més petits han d'anar acompanyats d'un adult), 20 nens màxim per taller. Aquets 
tallers es realitzen també per a Biblioteques i Escoles, l'aforament en aquest cas es coordinarà amb el 
Centre.

-Adults: 20 assistents, es pot ampliar si és necessari a 25 max. per taller.



-En Fires i a l'aire lliure, i sols en el cas de tallers per a nens, l'activitat és molt dinàmica, els nens 
creen la seva obra i donen pas a altres nens, pel que poden arribar ha passar entre 40 i 50 en el temps 
d'1h 30' a 2h. Mentrestant duri la pandèmia, en cada canvi d'infant se li donarà material esterilitzat i es 
desinfectarà la zona.

-En els tallers que es realitzen a l'aire lliure, no serà possible passar les projeccions, a no ser que es facin 
a la tarda / nit.

-Tampoc es podran passar les projeccions i el conte, quan els tallers són d'1 hora de durada, per falta de 
temps. Es podrà escollir entre passar el vídeo de la DO o el conte del Vi.

Objectius

Descobrir en el vi una forma d'expressió diferent, a través de la qual ens endinsem en el coneixement d'un 
producte molt present i important  de Catalunya.

Conèixer la nostra cultura del vi a través de l'art, els durà a endinsar-se en una nova forma d'entendre-la. 
Treballar amb el vi i els elements de la vinya, creant petites obres d'expressió plàstica,  permetrà reforçar Treballar amb el vi i els elements de la vinya, creant petites obres d'expressió plàstica,  permetrà reforçar 
aquesta matèria i aprofundir, al mateix temps, en una part molt important de la nostra cultura: El conreu de 
la vinya i els productes que se n'extreu.

A través dels continguts del taller, els assistents descobriran les diferents varietats de sòl, de raïm, tipus de 
vi i els seus colors. La influència del sol, de la pluja i temperatura en el creixement de la vinya i les 
característiques que d'aquests elements n'obté el producte final, el raïm.

Un passeig per les diferents comarques a través de les D.O. amb la col·laboració de l'INCAVI (4' de 
durada). 

Pels més petits, es complementa aquest vídeo amb la projecció i explicació d'un conte del món del vi (5' 
aprox.) en els tallers d'1h 30', en els tallers d'1 es passarà una de les dos projeccions a escollir i  en els 
tallers per a adults es farà el mateix segons la durada d'1h 30' o d'1h, també es podrà passar, una tallers per a adults es farà el mateix segons la durada d'1h 30' o d'1h, també es podrà passar, una 
presentació o un vídeo realitzat des del meu estudi, on podran veure obres pintades amb vi i on 
explico aquesta nova tècnica, podran fer el tast del mateix vi en que pintaran acompanyat de snaks
(opcional). Caldrà poder disposar de projector, pantalla i ordinador, en cas de no poder ser es facilitarà 
des de Tinta i Vi, consultar.

En tots els tallers, sempre exposo alguna obra per poder comentar.

Tots els continguts, sempre adaptats a cada nivell.



El vi utilitzat en els tallers per a nens no conté alcohol. 

Tot el material està inclòs. El vi utilitzat és un Criança del Penedès (Ull de Llebre), en cas que 
el client vulgui fer-ho amb el seu propi vi, es necessitarà rebre en l'estudi 10 dies abans de 
l'activitat, 6 ampolles (per a grups de 20 a 25 persones).

En els tallers per a nens, en acabar podran fer un tast de most amb porró. Anul·lat temporalment com a 
protecció de contagi pel COVID19, el tast es farà en gots d'un sol us.

NOVETAT

protecció de contagi pel COVID19, el tast es farà en gots d'un sol us.

-



2a_ TALLERS PER A GRUPS D'EMPRESA

Durada aproximada de l'activitat: 1,30h

Els assistents per taller acostumen a ser entre 20 i 25, però en aquest cas es pot valorar l'opció 
d'ampliar-ho.

Aquest tallers són personalitzats segons el grup d'empresa i en funció del missatge que es vol transmetre.Aquest tallers són personalitzats segons el grup d'empresa i en funció del missatge que es vol transmetre.

La base del taller, és com la descripció del taller per a adults.

Opcionalment, es pot crear una obra conjunta, amb tot els assistents, per fomentar el treball en equip i la 
participació; entendre perquè és necessària la creació i originalitat. També l'activitat ajuda a entendre el 
procés de creació i ajuda a conèixer com podem millorar les capacitats creatives personals.



2b_TALLER ART D'OR , tallers per als nostres avis (no cal saber dibuixar)

-Assistents per taller: 25

-Durada: 1h. o 1h 30'

Un taller un tant diferent, seguint els mateixos objectius descrits es farà una presentació i breu explicació 
del procés de la pintura amb vi.

Seguidament i asseguts en taules formant una rotllana, parlarem de que sentim davant una làmina en 
blanc, analitzarem l'expressió "jo no sé dibuixar", parlarem a qui dedicarem l'obra que pintarem...

Realitzarem exercicis, primer per escalfar les mans i al final de l'activitat per relaxar-les.

Practicarem pintar amb vi, mentrestant fem un gotet de most acompanyat de snacks (opcional).



3_PINTURA AMB VI EN DIRECTE

Durada de l'activitat: d'1h a 2h (segons la mida de l'obra a realitzar 50x40cm o 50x70cm)

Activitat complementaria en Fires de vins, Tast de vins, esmorzars entre vinyes, sopars maridatge , 
actuacions musicals, concerts, en la inauguració d'exposicions d'obres pintades amb vi, etc ...

Objectius

A través de la pintura en directe amb vi els espectadors descobriran com, en poc temps i amb una tècnica 
diferent de la realitzada en l'estudi de pintura, pot realitzar-se una obra d'art .

Podran observar com cada tipus de raïm, cada Vi, cada terreny, donarà una tonalitat atrevida i diferent en 
cada cas, donant com a resultat una obra única i original.

El vi per realitzar l'activitat (2 ampolles) el facilitarà el client, fent-lo arribar a l'estudi d'art com a mínim 10
dies abans de l'activitat per poder-lo preparar (el vi és natural i no porta cap tipus de tractament). Si és 
necessari i em faciliten el contacte del Celler, puc posar-me en contacte amb ells perquè facin l'enviament.

Al final de l'activitat l'obra quedarà en propietat del Client, emmarcada, amb certificat d'autenticitat i amb la 
informació i fitxa tècnica del vi utilitzat. En la signatura de l'obra se indica el nom del Vi i el nom del Celler, 
si és d'interès del Client. També hi ha l'opció de realitzar l'activitat sense fer l'entrega de l'obra, que en 
aquest cas quedarà en propietat de l'Estudi d'Art.



4_ELS COLORS DEL VI, Xerrada Col·loqui pràctica

Durada de l'activitat: 2h

Adults per activitat: 20, es pot ampliar, si és necessari, a 25 max. per taller.

Objectius

Ens introduirem en el paisatge i l'entorn de la DO, per amabilitat de l'INCAVI amb una curta projecció i/o 
una projecció del Celler patrocinador del Vi.una projecció del Celler patrocinador del Vi.

Des de la vesant de l'art... analitzarem,  comentarem i es farà el tast de 2 vins a l'hora que cada assistent 
es crearà el seu propi "Pantone" de colors i experimentarà la sensació de pintar amb vi.

En l'activitat, si es possible, es convidarà a l'enòleg del Celler, per fer una explicació més tècnica de les 
característiques dels seus vins i per la meva part fer l'explicació més artística.

El Tast anirà acompanyat d'un petit pica pica, en cas de que el vi no estigui patrocinat pel Celler; es 
realitzarà el tast de vi de la DO amb snaks per acompanyar.



5_ART i CEL, Astronomia amb els nostres sentits

Envoltats per la natura, gaudirem del cel nocturn. I en un diàleg constant entre l’art i el cel, descobrirem els 
secrets de la tècnica per pintar amb Vi.
Pinzellades, ullades al cel i observacions telescòpiques aniran acompanyades d'un tast.

ACTIVITAT
� Pintura amb vi a càrrec de Marta Arañó de l’Estudi d’Art Tinta i Vi.
� Observació amb telescopi a càrrec de Carles Schnabel de l’OAPG.
� Observació del cel a ull nu a càrrec de la Rat Parellada de Fora d’Òrbita.

Durada de l’activitat aproximadament: 2h
L'activitat inclou tot el material.

Aquesta activitat es pot contractar per fer en l'espai que interessi al Client i també la podem 
realitzar en l'Observatori del Garraf (Olivella) prèvia reserva.
També es podrà realitzar el tast del vi que utilitzarem per pintar (opcional).

   Observatori del Garraf (Olivella)



6_Terra3, suaus tons de terra

Tres disciplines artístiques conflueixen per generar un espai d’experimentació i sensacions amb activitats 
creatives relacionades amb les tècniques pictòriques  i ceràmiques dins d’una atmosfera ambientada pel 
so d’instruments de percussió de terrissa.
L’activitat us posarà en contacte per una banda amb la terra com a matèria primera i mitjançant la tècnica 
ceràmica conduïda per la Rebeca Puértolas (Zenc Taller) , on amb les teves mans i un tros de fang podràs 
fer una àmfora. fer una àmfora. 
Per una altra banda podreu descobrir la riquesa de tons, colors i textures que s’obtenen a partir de la 
innovadora proposta tècnica de la Marta Arañó, on transformaràs amb tinta i els colors del vi la blancor  
d’una làmina en una obra d’art, pintant el Déu del Vi "Bacus" i àmfores.
Durant el decurs de la vostra activitat artística sentireu una cobertura sonora emesa gràcies al timbre propi 
de la percussió de terrissa que el Pep Martínez (cantaránforas) activa amb diferents propostes 
d’engranatges rítmics, acompanyat d'un tast de vi de la nostra terra. 
Durada de l’experiència: 2’30h
L'activitat inclou tot el material.



7_PIGMENTS_Pintura amb Vi sobre ceràmica 

Possibilitat de conèixer una llegenda de l'entorn on es realitzi l'activitat o la llegenda de la Barca del Baix 
Llobregat o un secret del Penedès.

Aquets tallers es realitzen també per a Escoles, l'aforament en aquest cas es coordinarà amb el Centre.

Pigments és un projecte en comú de la Marta i la Rebeca, per fusionar la pintura amb vi (sense alcohol) i la 
ceràmica. Volem transmetre les nostres experiències i compartir-les en diferents tallers. Amb aquests 
tallers donem a conèixer el nostre ofici i fent que els assistents gaudeixin d’una experiència molt 

NOVETAT

tallers donem a conèixer el nostre ofici i fent que els assistents gaudeixin d’una experiència molt 
enriquidora.
Amb les seves mans i la seva imaginació es convertiran en petits i grans artistes.

Conèixer la cultura del terrisser i de la vinicultura a través de l’art ens portarà a una nova manera 
d’entendre-la.

El vi i el fang ens transmeten la seva història.

El vi, vivim en terra de vins, de grans vins i amb aquests tallers volem que ens parli fora d’una copa, que 
ens transmeti el valor de l’esforç de les mans que l'han treballat, que ens parli de l'entorn i del terreny on 
ha crescut, del seu color, etc. 

El fang ens proporcionarà gaudir amb la textura i els diferents colors cromàtics que ens dóna la terra.El fang ens proporcionarà gaudir amb la textura i els diferents colors cromàtics que ens dóna la terra.

Procés de treball

La Marta i la Rebeca ens introdueixen en el seu ofici amb un vídeo.
Cada assistent  plasmarà la seva idea dibuixant en una làmina que la pintaran amb vi (sense alcohol), un 
cop definit l’esbós pintaran amb vi sobre la peça de ceràmica.
I per acabar els assistents podran fer un tastet al torn.

Durada de l’experiència: 1’30h
L'activitat inclou tot el material.

Peces lliures a escollir en Ta llers per a infants i famílies: bol, platet  o marcPeces lliures a escollir en Ta llers per a infants i famílies: bol, platet  o marc
Peces lliures a escollir en Tallers per a adults: pàmpols, copa, porró o canti
En el cas d'una llegenda o història en concret, o de la Llegenda del Baix Llobregat o del secret del 
Penedès, la peça estarà relacionada amb la història que expliquem.



8_I TAMBÉ, ACTIVITATS A MIDA .

L'emissió dels vídeos per a coneixença de l'entorn han estat cedits per:
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Activitats de Pintura amb Vi realitzades en les instal·lacions del Client

PROTOCOL SARS-COV2

En totes les activitats s'aplicarà el protocol per evitar el contagi del SARS-COV2:

Les activitats es realitzaran preferiblement a l'aire lliure, en espais tancats es tindrà de poder ventilar i els 
assistents en tot moment hauran de portar mascareta tot i mantenint en lo possible la distància de 
seguretat.

Els mantells estaran desinfectats amb productes desinfectants i virusides, el material per realitzar el taller 
(llapis, goma, pinzells, retoladors, taps, esponges, bols pel vi, etc.) es portaran esterilitzats i no es 
compartirà el seu ús. El paper utilitzat haurà estat reposant 1 setmana o més abans del seu us.compartirà el seu ús. El paper utilitzat haurà estat reposant 1 setmana o més abans del seu us.

Durant tota l'activitat, els assistents tindran a la seva disposició gel hidroalcohòlic.

També, si tenen necessitat podran adquirir guants i mascaretes a preu de cost.

Durant el taller jo portaré mascareta i si l'activitat no és a l'aire lliure, possiblement pantalla.

Si el Client ho autoritza, es prendrà als assistents la temperatura frontal amb un termòmetre digital.

En cas de realitzar l'activitat en un espai tancat, si es necessari per aforament, es podrà dividir el grup en 
dos, necessitant 30' com a mínim entre grup i grup per desinfectar els mantells i canviar el material del 
taller, aquesta opció pot variar el preu del taller. 

El Client, haurà d'haver desinfectat els espais, taules i cadires abans de cada activitat, ja sigui en una sala El Client, haurà d'haver desinfectat els espais, taules i cadires abans de cada activitat, ja sigui en una sala 
interior o exterior.

Per part de Tinta i Vi, s'entregarà als usuaris una Declaració Autoresponsable, on estaran indicades les 
mesures se seguretat aplicades en l'activitat per a la seva tranquil·litat, on es demanarà les seves dades 
per en cas de contagi que es pugi fer el seguiment de l'usuari per part de les Autoritats Sanitàries; en cap 
cas es faran servir per a qualsevol altre ús. També en aquest document, l'usuari declara que ni el signat de 
la Declaració, ni el seu nucli familiar present en l'activitat, tenen cap símptoma que pugui fer pensar que en 
aquell moment puguin estar contagiats pel SARS-COV2. 

ACTIVITATS

1_EXPOSICIONS D'OBRES PINTADES AMB VI,  CAVA i/o VERMUT

2_TALLERS PER A NENS (amb RECICLATGE de taps de suro) i/o ADULTS 2_TALLERS PER A NENS (amb RECICLATGE de taps de suro) i/o ADULTS 

-Durada dels tallers: 1h o 1h 30'

-Nens de 6 a 13 anys (més petits han d'anar acompanyats d'un adult), 20 nens màxim per taller. Aquets 
tallers es realitzen també per a Biblioteques i Escoles, l'aforament en aquest cas es coordinarà amb el 
Centre.

-Adults: 20 assistents, es pot ampliar si és necessari a 25 max. per taller.



-En Fires i a l'aire lliure, i sols en el cas de tallers per a nens, l'activitat és molt dinàmica, els nens 
creen la seva obra i donen pas a altres nens, pel que poden arribar ha passar entre 40 i 50 en el temps 
d'1h 30' a 2h. Mentrestant duri la pandèmia, en cada canvi d'infant se li donarà material esterilitzat i es 
desinfectarà la zona.

-En els tallers que es realitzen a l'aire lliure, no serà possible passar les projeccions, a no ser que es facin 
a la tarda / nit.

-Tampoc es podran passar les projeccions i el conte, quan els tallers són d'1 hora de durada, per falta de 
temps. Es podrà escollir entre passar el vídeo de la DO o el conte del Vi.

Objectius

Descobrir en el vi una forma d'expressió diferent, a través de la qual ens endinsem en el coneixement d'un 
producte molt present i important  de Catalunya.

Conèixer la nostra cultura del vi a través de l'art, els durà a endinsar-se en una nova forma d'entendre-la. 
Treballar amb el vi i els elements de la vinya, creant petites obres d'expressió plàstica,  permetrà reforçar Treballar amb el vi i els elements de la vinya, creant petites obres d'expressió plàstica,  permetrà reforçar 
aquesta matèria i aprofundir, al mateix temps, en una part molt important de la nostra cultura: El conreu de 
la vinya i els productes que se n'extreu.

A través dels continguts del taller, els assistents descobriran les diferents varietats de sòl, de raïm, tipus de 
vi i els seus colors. La influència del sol, de la pluja i temperatura en el creixement de la vinya i les 
característiques que d'aquests elements n'obté el producte final, el raïm.

Un passeig per les diferents comarques a través de les D.O. amb la col·laboració de l'INCAVI (4' de 
durada). 

Pels més petits, es complementa aquest vídeo amb la projecció i explicació d'un conte del món del vi (5' 
aprox.) en els tallers d'1h 30', en els tallers d'1 es passarà una de les dos projeccions a escollir i  en els 
tallers per a adults es farà el mateix segons la durada d'1h 30' o d'1h, també es podrà passar, una tallers per a adults es farà el mateix segons la durada d'1h 30' o d'1h, també es podrà passar, una 
presentació o un vídeo realitzat des del meu estudi, on podran veure obres pintades amb vi i on 
explico aquesta nova tècnica, podran fer el tast del mateix vi en que pintaran acompanyat de snaks
(opcional). Caldrà poder disposar de projector, pantalla i ordinador, en cas de no poder ser es facilitarà 
des de Tinta i Vi, consultar.

En tots els tallers, sempre exposo alguna obra per poder comentar.

Tots els continguts, sempre adaptats a cada nivell.



El vi utilitzat en els tallers per a nens no conté alcohol. 

Tot el material està inclòs. El vi utilitzat és un Criança del Penedès (Ull de Llebre), en cas que 
el client vulgui fer-ho amb el seu propi vi, es necessitarà rebre en l'estudi 10 dies abans de 
l'activitat, 6 ampolles (per a grups de 20 a 25 persones).

En els tallers per a nens, en acabar podran fer un tast de most amb porró. Anul·lat temporalment com a 
protecció de contagi pel COVID19, el tast es farà en gots d'un sol us.

NOVETAT

protecció de contagi pel COVID19, el tast es farà en gots d'un sol us.

-



2a_ TALLERS PER A GRUPS D'EMPRESA

Durada aproximada de l'activitat: 1,30h

Els assistents per taller acostumen a ser entre 20 i 25, però en aquest cas es pot valorar l'opció 
d'ampliar-ho.

Aquest tallers són personalitzats segons el grup d'empresa i en funció del missatge que es vol transmetre.Aquest tallers són personalitzats segons el grup d'empresa i en funció del missatge que es vol transmetre.

La base del taller, és com la descripció del taller per a adults.

Opcionalment, es pot crear una obra conjunta, amb tot els assistents, per fomentar el treball en equip i la 
participació; entendre perquè és necessària la creació i originalitat. També l'activitat ajuda a entendre el 
procés de creació i ajuda a conèixer com podem millorar les capacitats creatives personals.



2b_TALLER ART D'OR , tallers per als nostres avis (no cal saber dibuixar)

-Assistents per taller: 25

-Durada: 1h. o 1h 30'

Un taller un tant diferent, seguint els mateixos objectius descrits es farà una presentació i breu explicació 
del procés de la pintura amb vi.

Seguidament i asseguts en taules formant una rotllana, parlarem de que sentim davant una làmina en 
blanc, analitzarem l'expressió "jo no sé dibuixar", parlarem a qui dedicarem l'obra que pintarem...

Realitzarem exercicis, primer per escalfar les mans i al final de l'activitat per relaxar-les.

Practicarem pintar amb vi, mentrestant fem un gotet de most acompanyat de snacks (opcional).



3_PINTURA AMB VI EN DIRECTE

Durada de l'activitat: d'1h a 2h (segons la mida de l'obra a realitzar 50x40cm o 50x70cm)

Activitat complementaria en Fires de vins, Tast de vins, esmorzars entre vinyes, sopars maridatge , 
actuacions musicals, concerts, en la inauguració d'exposicions d'obres pintades amb vi, etc ...

Objectius

A través de la pintura en directe amb vi els espectadors descobriran com, en poc temps i amb una tècnica 
diferent de la realitzada en l'estudi de pintura, pot realitzar-se una obra d'art .

Podran observar com cada tipus de raïm, cada Vi, cada terreny, donarà una tonalitat atrevida i diferent en 
cada cas, donant com a resultat una obra única i original.

El vi per realitzar l'activitat (2 ampolles) el facilitarà el client, fent-lo arribar a l'estudi d'art com a mínim 10
dies abans de l'activitat per poder-lo preparar (el vi és natural i no porta cap tipus de tractament). Si és 
necessari i em faciliten el contacte del Celler, puc posar-me en contacte amb ells perquè facin l'enviament.

Al final de l'activitat l'obra quedarà en propietat del Client, emmarcada, amb certificat d'autenticitat i amb la 
informació i fitxa tècnica del vi utilitzat. En la signatura de l'obra se indica el nom del Vi i el nom del Celler, 
si és d'interès del Client. També hi ha l'opció de realitzar l'activitat sense fer l'entrega de l'obra, que en 
aquest cas quedarà en propietat de l'Estudi d'Art.



4_ELS COLORS DEL VI, Xerrada Col·loqui pràctica

Durada de l'activitat: 2h

Adults per activitat: 20, es pot ampliar, si és necessari, a 25 max. per taller.

Objectius

Ens introduirem en el paisatge i l'entorn de la DO, per amabilitat de l'INCAVI amb una curta projecció i/o 
una projecció del Celler patrocinador del Vi.una projecció del Celler patrocinador del Vi.

Des de la vesant de l'art... analitzarem,  comentarem i es farà el tast de 2 vins a l'hora que cada assistent 
es crearà el seu propi "Pantone" de colors i experimentarà la sensació de pintar amb vi.

En l'activitat, si es possible, es convidarà a l'enòleg del Celler, per fer una explicació més tècnica de les 
característiques dels seus vins i per la meva part fer l'explicació més artística.

El Tast anirà acompanyat d'un petit pica pica, en cas de que el vi no estigui patrocinat pel Celler; es 
realitzarà el tast de vi de la DO amb snaks per acompanyar.



5_ART i CEL, Astronomia amb els nostres sentits

Envoltats per la natura, gaudirem del cel nocturn. I en un diàleg constant entre l’art i el cel, descobrirem els 
secrets de la tècnica per pintar amb Vi.
Pinzellades, ullades al cel i observacions telescòpiques aniran acompanyades d'un tast.

ACTIVITAT
� Pintura amb vi a càrrec de Marta Arañó de l’Estudi d’Art Tinta i Vi.
� Observació amb telescopi a càrrec de Carles Schnabel de l’OAPG.
� Observació del cel a ull nu a càrrec de la Rat Parellada de Fora d’Òrbita.

Durada de l’activitat aproximadament: 2h
L'activitat inclou tot el material.

Aquesta activitat es pot contractar per fer en l'espai que interessi al Client i també la podem 
realitzar en l'Observatori del Garraf (Olivella) prèvia reserva.
També es podrà realitzar el tast del vi que utilitzarem per pintar (opcional).

   Observatori del Garraf (Olivella)



6_Terra3, suaus tons de terra

Tres disciplines artístiques conflueixen per generar un espai d’experimentació i sensacions amb activitats 
creatives relacionades amb les tècniques pictòriques  i ceràmiques dins d’una atmosfera ambientada pel 
so d’instruments de percussió de terrissa.
L’activitat us posarà en contacte per una banda amb la terra com a matèria primera i mitjançant la tècnica 
ceràmica conduïda per la Rebeca Puértolas (Zenc Taller) , on amb les teves mans i un tros de fang podràs 
fer una àmfora. fer una àmfora. 
Per una altra banda podreu descobrir la riquesa de tons, colors i textures que s’obtenen a partir de la 
innovadora proposta tècnica de la Marta Arañó, on transformaràs amb tinta i els colors del vi la blancor  
d’una làmina en una obra d’art, pintant el Déu del Vi "Bacus" i àmfores.
Durant el decurs de la vostra activitat artística sentireu una cobertura sonora emesa gràcies al timbre propi 
de la percussió de terrissa que el Pep Martínez (cantaránforas) activa amb diferents propostes 
d’engranatges rítmics, acompanyat d'un tast de vi de la nostra terra. 
Durada de l’experiència: 2’30h
L'activitat inclou tot el material.



7_PIGMENTS_Pintura amb Vi sobre ceràmica 

Possibilitat de conèixer una llegenda de l'entorn on es realitzi l'activitat o la llegenda de la Barca del Baix 
Llobregat o un secret del Penedès.

Aquets tallers es realitzen també per a Escoles, l'aforament en aquest cas es coordinarà amb el Centre.

Pigments és un projecte en comú de la Marta i la Rebeca, per fusionar la pintura amb vi (sense alcohol) i la 
ceràmica. Volem transmetre les nostres experiències i compartir-les en diferents tallers. Amb aquests 
tallers donem a conèixer el nostre ofici i fent que els assistents gaudeixin d’una experiència molt 

NOVETAT

tallers donem a conèixer el nostre ofici i fent que els assistents gaudeixin d’una experiència molt 
enriquidora.
Amb les seves mans i la seva imaginació es convertiran en petits i grans artistes.

Conèixer la cultura del terrisser i de la vinicultura a través de l’art ens portarà a una nova manera 
d’entendre-la.

El vi i el fang ens transmeten la seva història.

El vi, vivim en terra de vins, de grans vins i amb aquests tallers volem que ens parli fora d’una copa, que 
ens transmeti el valor de l’esforç de les mans que l'han treballat, que ens parli de l'entorn i del terreny on 
ha crescut, del seu color, etc. 

El fang ens proporcionarà gaudir amb la textura i els diferents colors cromàtics que ens dóna la terra.El fang ens proporcionarà gaudir amb la textura i els diferents colors cromàtics que ens dóna la terra.

Procés de treball

La Marta i la Rebeca ens introdueixen en el seu ofici amb un vídeo.
Cada assistent  plasmarà la seva idea dibuixant en una làmina que la pintaran amb vi (sense alcohol), un 
cop definit l’esbós pintaran amb vi sobre la peça de ceràmica.
I per acabar els assistents podran fer un tastet al torn.

Durada de l’experiència: 1’30h
L'activitat inclou tot el material.

Peces lliures a escollir en Ta llers per a infants i famílies: bol, platet  o marcPeces lliures a escollir en Ta llers per a infants i famílies: bol, platet  o marc
Peces lliures a escollir en Tallers per a adults: pàmpols, copa, porró o canti
En el cas d'una llegenda o història en concret, o de la Llegenda del Baix Llobregat o del secret del 
Penedès, la peça estarà relacionada amb la història que expliquem.



8_I TAMBÉ, ACTIVITATS A MIDA .

L'emissió dels vídeos per a coneixença de l'entorn han estat cedits per:



MARTA ARAÑÓ, artista - Tècnica de pintura amb vi

info@tintaivi.com         Tel. 687 828 778        www.tintaivi.cat /  
www.tintaivi.com

Activitats de Pintura amb Vi realitzades en les instal·lacions del Client

PROTOCOL SARS-COV2

En totes les activitats s'aplicarà el protocol per evitar el contagi del SARS-COV2:

Les activitats es realitzaran preferiblement a l'aire lliure, en espais tancats es tindrà de poder ventilar i els 
assistents en tot moment hauran de portar mascareta tot i mantenint en lo possible la distància de 
seguretat.

Els mantells estaran desinfectats amb productes desinfectants i virusides, el material per realitzar el taller 
(llapis, goma, pinzells, retoladors, taps, esponges, bols pel vi, etc.) es portaran esterilitzats i no es 
compartirà el seu ús. El paper utilitzat haurà estat reposant 1 setmana o més abans del seu us.compartirà el seu ús. El paper utilitzat haurà estat reposant 1 setmana o més abans del seu us.

Durant tota l'activitat, els assistents tindran a la seva disposició gel hidroalcohòlic.

També, si tenen necessitat podran adquirir guants i mascaretes a preu de cost.

Durant el taller jo portaré mascareta i si l'activitat no és a l'aire lliure, possiblement pantalla.

Si el Client ho autoritza, es prendrà als assistents la temperatura frontal amb un termòmetre digital.

En cas de realitzar l'activitat en un espai tancat, si es necessari per aforament, es podrà dividir el grup en 
dos, necessitant 30' com a mínim entre grup i grup per desinfectar els mantells i canviar el material del 
taller, aquesta opció pot variar el preu del taller. 

El Client, haurà d'haver desinfectat els espais, taules i cadires abans de cada activitat, ja sigui en una sala El Client, haurà d'haver desinfectat els espais, taules i cadires abans de cada activitat, ja sigui en una sala 
interior o exterior.

Per part de Tinta i Vi, s'entregarà als usuaris una Declaració Autoresponsable, on estaran indicades les 
mesures se seguretat aplicades en l'activitat per a la seva tranquil·litat, on es demanarà les seves dades 
per en cas de contagi que es pugi fer el seguiment de l'usuari per part de les Autoritats Sanitàries; en cap 
cas es faran servir per a qualsevol altre ús. També en aquest document, l'usuari declara que ni el signat de 
la Declaració, ni el seu nucli familiar present en l'activitat, tenen cap símptoma que pugui fer pensar que en 
aquell moment puguin estar contagiats pel SARS-COV2. 

ACTIVITATS

1_EXPOSICIONS D'OBRES PINTADES AMB VI,  CAVA i/o VERMUT

2_TALLERS PER A NENS (amb RECICLATGE de taps de suro) i/o ADULTS 2_TALLERS PER A NENS (amb RECICLATGE de taps de suro) i/o ADULTS 

-Durada dels tallers: 1h o 1h 30'

-Nens de 6 a 13 anys (més petits han d'anar acompanyats d'un adult), 20 nens màxim per taller. Aquets 
tallers es realitzen també per a Biblioteques i Escoles, l'aforament en aquest cas es coordinarà amb el 
Centre.

-Adults: 20 assistents, es pot ampliar si és necessari a 25 max. per taller.



-En Fires i a l'aire lliure, i sols en el cas de tallers per a nens, l'activitat és molt dinàmica, els nens 
creen la seva obra i donen pas a altres nens, pel que poden arribar ha passar entre 40 i 50 en el temps 
d'1h 30' a 2h. Mentrestant duri la pandèmia, en cada canvi d'infant se li donarà material esterilitzat i es 
desinfectarà la zona.

-En els tallers que es realitzen a l'aire lliure, no serà possible passar les projeccions, a no ser que es facin 
a la tarda / nit.

-Tampoc es podran passar les projeccions i el conte, quan els tallers són d'1 hora de durada, per falta de 
temps. Es podrà escollir entre passar el vídeo de la DO o el conte del Vi.

Objectius

Descobrir en el vi una forma d'expressió diferent, a través de la qual ens endinsem en el coneixement d'un 
producte molt present i important  de Catalunya.

Conèixer la nostra cultura del vi a través de l'art, els durà a endinsar-se en una nova forma d'entendre-la. 
Treballar amb el vi i els elements de la vinya, creant petites obres d'expressió plàstica,  permetrà reforçar Treballar amb el vi i els elements de la vinya, creant petites obres d'expressió plàstica,  permetrà reforçar 
aquesta matèria i aprofundir, al mateix temps, en una part molt important de la nostra cultura: El conreu de 
la vinya i els productes que se n'extreu.

A través dels continguts del taller, els assistents descobriran les diferents varietats de sòl, de raïm, tipus de 
vi i els seus colors. La influència del sol, de la pluja i temperatura en el creixement de la vinya i les 
característiques que d'aquests elements n'obté el producte final, el raïm.

Un passeig per les diferents comarques a través de les D.O. amb la col·laboració de l'INCAVI (4' de 
durada). 

Pels més petits, es complementa aquest vídeo amb la projecció i explicació d'un conte del món del vi (5' 
aprox.) en els tallers d'1h 30', en els tallers d'1 es passarà una de les dos projeccions a escollir i  en els 
tallers per a adults es farà el mateix segons la durada d'1h 30' o d'1h, també es podrà passar, una tallers per a adults es farà el mateix segons la durada d'1h 30' o d'1h, també es podrà passar, una 
presentació o un vídeo realitzat des del meu estudi, on podran veure obres pintades amb vi i on 
explico aquesta nova tècnica, podran fer el tast del mateix vi en que pintaran acompanyat de snaks
(opcional). Caldrà poder disposar de projector, pantalla i ordinador, en cas de no poder ser es facilitarà 
des de Tinta i Vi, consultar.

En tots els tallers, sempre exposo alguna obra per poder comentar.

Tots els continguts, sempre adaptats a cada nivell.



El vi utilitzat en els tallers per a nens no conté alcohol. 

Tot el material està inclòs. El vi utilitzat és un Criança del Penedès (Ull de Llebre), en cas que 
el client vulgui fer-ho amb el seu propi vi, es necessitarà rebre en l'estudi 10 dies abans de 
l'activitat, 6 ampolles (per a grups de 20 a 25 persones).

En els tallers per a nens, en acabar podran fer un tast de most amb porró. Anul·lat temporalment com a 
protecció de contagi pel COVID19, el tast es farà en gots d'un sol us.

NOVETAT

protecció de contagi pel COVID19, el tast es farà en gots d'un sol us.

-



2a_ TALLERS PER A GRUPS D'EMPRESA

Durada aproximada de l'activitat: 1,30h

Els assistents per taller acostumen a ser entre 20 i 25, però en aquest cas es pot valorar l'opció 
d'ampliar-ho.

Aquest tallers són personalitzats segons el grup d'empresa i en funció del missatge que es vol transmetre.Aquest tallers són personalitzats segons el grup d'empresa i en funció del missatge que es vol transmetre.

La base del taller, és com la descripció del taller per a adults.

Opcionalment, es pot crear una obra conjunta, amb tot els assistents, per fomentar el treball en equip i la 
participació; entendre perquè és necessària la creació i originalitat. També l'activitat ajuda a entendre el 
procés de creació i ajuda a conèixer com podem millorar les capacitats creatives personals.



2b_TALLER ART D'OR , tallers per als nostres avis (no cal saber dibuixar)

-Assistents per taller: 25

-Durada: 1h. o 1h 30'

Un taller un tant diferent, seguint els mateixos objectius descrits es farà una presentació i breu explicació 
del procés de la pintura amb vi.

Seguidament i asseguts en taules formant una rotllana, parlarem de que sentim davant una làmina en 
blanc, analitzarem l'expressió "jo no sé dibuixar", parlarem a qui dedicarem l'obra que pintarem...

Realitzarem exercicis, primer per escalfar les mans i al final de l'activitat per relaxar-les.

Practicarem pintar amb vi, mentrestant fem un gotet de most acompanyat de snacks (opcional).



3_PINTURA AMB VI EN DIRECTE

Durada de l'activitat: d'1h a 2h (segons la mida de l'obra a realitzar 50x40cm o 50x70cm)

Activitat complementaria en Fires de vins, Tast de vins, esmorzars entre vinyes, sopars maridatge , 
actuacions musicals, concerts, en la inauguració d'exposicions d'obres pintades amb vi, etc ...

Objectius

A través de la pintura en directe amb vi els espectadors descobriran com, en poc temps i amb una tècnica 
diferent de la realitzada en l'estudi de pintura, pot realitzar-se una obra d'art .

Podran observar com cada tipus de raïm, cada Vi, cada terreny, donarà una tonalitat atrevida i diferent en 
cada cas, donant com a resultat una obra única i original.

El vi per realitzar l'activitat (2 ampolles) el facilitarà el client, fent-lo arribar a l'estudi d'art com a mínim 10
dies abans de l'activitat per poder-lo preparar (el vi és natural i no porta cap tipus de tractament). Si és 
necessari i em faciliten el contacte del Celler, puc posar-me en contacte amb ells perquè facin l'enviament.

Al final de l'activitat l'obra quedarà en propietat del Client, emmarcada, amb certificat d'autenticitat i amb la 
informació i fitxa tècnica del vi utilitzat. En la signatura de l'obra se indica el nom del Vi i el nom del Celler, 
si és d'interès del Client. També hi ha l'opció de realitzar l'activitat sense fer l'entrega de l'obra, que en 
aquest cas quedarà en propietat de l'Estudi d'Art.



4_ELS COLORS DEL VI, Xerrada Col·loqui pràctica

Durada de l'activitat: 2h

Adults per activitat: 20, es pot ampliar, si és necessari, a 25 max. per taller.

Objectius

Ens introduirem en el paisatge i l'entorn de la DO, per amabilitat de l'INCAVI amb una curta projecció i/o 
una projecció del Celler patrocinador del Vi.una projecció del Celler patrocinador del Vi.

Des de la vesant de l'art... analitzarem,  comentarem i es farà el tast de 2 vins a l'hora que cada assistent 
es crearà el seu propi "Pantone" de colors i experimentarà la sensació de pintar amb vi.

En l'activitat, si es possible, es convidarà a l'enòleg del Celler, per fer una explicació més tècnica de les 
característiques dels seus vins i per la meva part fer l'explicació més artística.

El Tast anirà acompanyat d'un petit pica pica, en cas de que el vi no estigui patrocinat pel Celler; es 
realitzarà el tast de vi de la DO amb snaks per acompanyar.



5_ART i CEL, Astronomia amb els nostres sentits

Envoltats per la natura, gaudirem del cel nocturn. I en un diàleg constant entre l’art i el cel, descobrirem els 
secrets de la tècnica per pintar amb Vi.
Pinzellades, ullades al cel i observacions telescòpiques aniran acompanyades d'un tast.

ACTIVITAT
� Pintura amb vi a càrrec de Marta Arañó de l’Estudi d’Art Tinta i Vi.
� Observació amb telescopi a càrrec de Carles Schnabel de l’OAPG.
� Observació del cel a ull nu a càrrec de la Rat Parellada de Fora d’Òrbita.

Durada de l’activitat aproximadament: 2h
L'activitat inclou tot el material.

Aquesta activitat es pot contractar per fer en l'espai que interessi al Client i també la podem 
realitzar en l'Observatori del Garraf (Olivella) prèvia reserva.
També es podrà realitzar el tast del vi que utilitzarem per pintar (opcional).

   Observatori del Garraf (Olivella)



6_Terra3, suaus tons de terra

Tres disciplines artístiques conflueixen per generar un espai d’experimentació i sensacions amb activitats 
creatives relacionades amb les tècniques pictòriques  i ceràmiques dins d’una atmosfera ambientada pel 
so d’instruments de percussió de terrissa.
L’activitat us posarà en contacte per una banda amb la terra com a matèria primera i mitjançant la tècnica 
ceràmica conduïda per la Rebeca Puértolas (Zenc Taller) , on amb les teves mans i un tros de fang podràs 
fer una àmfora. fer una àmfora. 
Per una altra banda podreu descobrir la riquesa de tons, colors i textures que s’obtenen a partir de la 
innovadora proposta tècnica de la Marta Arañó, on transformaràs amb tinta i els colors del vi la blancor  
d’una làmina en una obra d’art, pintant el Déu del Vi "Bacus" i àmfores.
Durant el decurs de la vostra activitat artística sentireu una cobertura sonora emesa gràcies al timbre propi 
de la percussió de terrissa que el Pep Martínez (cantaránforas) activa amb diferents propostes 
d’engranatges rítmics, acompanyat d'un tast de vi de la nostra terra. 
Durada de l’experiència: 2’30h
L'activitat inclou tot el material.



7_PIGMENTS_Pintura amb Vi sobre ceràmica 

Possibilitat de conèixer una llegenda de l'entorn on es realitzi l'activitat o la llegenda de la Barca del Baix 
Llobregat o un secret del Penedès.

Aquets tallers es realitzen també per a Escoles, l'aforament en aquest cas es coordinarà amb el Centre.

Pigments és un projecte en comú de la Marta i la Rebeca, per fusionar la pintura amb vi (sense alcohol) i la 
ceràmica. Volem transmetre les nostres experiències i compartir-les en diferents tallers. Amb aquests 
tallers donem a conèixer el nostre ofici i fent que els assistents gaudeixin d’una experiència molt 

NOVETAT

tallers donem a conèixer el nostre ofici i fent que els assistents gaudeixin d’una experiència molt 
enriquidora.
Amb les seves mans i la seva imaginació es convertiran en petits i grans artistes.

Conèixer la cultura del terrisser i de la vinicultura a través de l’art ens portarà a una nova manera 
d’entendre-la.

El vi i el fang ens transmeten la seva història.

El vi, vivim en terra de vins, de grans vins i amb aquests tallers volem que ens parli fora d’una copa, que 
ens transmeti el valor de l’esforç de les mans que l'han treballat, que ens parli de l'entorn i del terreny on 
ha crescut, del seu color, etc. 

El fang ens proporcionarà gaudir amb la textura i els diferents colors cromàtics que ens dóna la terra.El fang ens proporcionarà gaudir amb la textura i els diferents colors cromàtics que ens dóna la terra.

Procés de treball

La Marta i la Rebeca ens introdueixen en el seu ofici amb un vídeo.
Cada assistent  plasmarà la seva idea dibuixant en una làmina que la pintaran amb vi (sense alcohol), un 
cop definit l’esbós pintaran amb vi sobre la peça de ceràmica.
I per acabar els assistents podran fer un tastet al torn.

Durada de l’experiència: 1’30h
L'activitat inclou tot el material.

Peces lliures a escollir en Ta llers per a infants i famílies: bol, platet  o marcPeces lliures a escollir en Ta llers per a infants i famílies: bol, platet  o marc
Peces lliures a escollir en Tallers per a adults: pàmpols, copa, porró o canti
En el cas d'una llegenda o història en concret, o de la Llegenda del Baix Llobregat o del secret del 
Penedès, la peça estarà relacionada amb la història que expliquem.



8_I TAMBÉ, ACTIVITATS A MIDA .

L'emissió dels vídeos per a coneixença de l'entorn han estat cedits per:



MARTA ARAÑÓ, artista - Tècnica de pintura amb vi

info@tintaivi.com         Tel. 687 828 778        www.tintaivi.cat /  
www.tintaivi.com

Activitats de Pintura amb Vi realitzades en les instal·lacions del Client

PROTOCOL SARS-COV2

En totes les activitats s'aplicarà el protocol per evitar el contagi del SARS-COV2:

Les activitats es realitzaran preferiblement a l'aire lliure, en espais tancats es tindrà de poder ventilar i els 
assistents en tot moment hauran de portar mascareta tot i mantenint en lo possible la distància de 
seguretat.

Els mantells estaran desinfectats amb productes desinfectants i virusides, el material per realitzar el taller 
(llapis, goma, pinzells, retoladors, taps, esponges, bols pel vi, etc.) es portaran esterilitzats i no es 
compartirà el seu ús. El paper utilitzat haurà estat reposant 1 setmana o més abans del seu us.compartirà el seu ús. El paper utilitzat haurà estat reposant 1 setmana o més abans del seu us.

Durant tota l'activitat, els assistents tindran a la seva disposició gel hidroalcohòlic.

També, si tenen necessitat podran adquirir guants i mascaretes a preu de cost.

Durant el taller jo portaré mascareta i si l'activitat no és a l'aire lliure, possiblement pantalla.

Si el Client ho autoritza, es prendrà als assistents la temperatura frontal amb un termòmetre digital.

En cas de realitzar l'activitat en un espai tancat, si es necessari per aforament, es podrà dividir el grup en 
dos, necessitant 30' com a mínim entre grup i grup per desinfectar els mantells i canviar el material del 
taller, aquesta opció pot variar el preu del taller. 

El Client, haurà d'haver desinfectat els espais, taules i cadires abans de cada activitat, ja sigui en una sala El Client, haurà d'haver desinfectat els espais, taules i cadires abans de cada activitat, ja sigui en una sala 
interior o exterior.

Per part de Tinta i Vi, s'entregarà als usuaris una Declaració Autoresponsable, on estaran indicades les 
mesures se seguretat aplicades en l'activitat per a la seva tranquil·litat, on es demanarà les seves dades 
per en cas de contagi que es pugi fer el seguiment de l'usuari per part de les Autoritats Sanitàries; en cap 
cas es faran servir per a qualsevol altre ús. També en aquest document, l'usuari declara que ni el signat de 
la Declaració, ni el seu nucli familiar present en l'activitat, tenen cap símptoma que pugui fer pensar que en 
aquell moment puguin estar contagiats pel SARS-COV2. 

ACTIVITATS

1_EXPOSICIONS D'OBRES PINTADES AMB VI,  CAVA i/o VERMUT

2_TALLERS PER A NENS (amb RECICLATGE de taps de suro) i/o ADULTS 2_TALLERS PER A NENS (amb RECICLATGE de taps de suro) i/o ADULTS 

-Durada dels tallers: 1h o 1h 30'

-Nens de 6 a 13 anys (més petits han d'anar acompanyats d'un adult), 20 nens màxim per taller. Aquets 
tallers es realitzen també per a Biblioteques i Escoles, l'aforament en aquest cas es coordinarà amb el 
Centre.

-Adults: 20 assistents, es pot ampliar si és necessari a 25 max. per taller.



-En Fires i a l'aire lliure, i sols en el cas de tallers per a nens, l'activitat és molt dinàmica, els nens 
creen la seva obra i donen pas a altres nens, pel que poden arribar ha passar entre 40 i 50 en el temps 
d'1h 30' a 2h. Mentrestant duri la pandèmia, en cada canvi d'infant se li donarà material esterilitzat i es 
desinfectarà la zona.

-En els tallers que es realitzen a l'aire lliure, no serà possible passar les projeccions, a no ser que es facin 
a la tarda / nit.

-Tampoc es podran passar les projeccions i el conte, quan els tallers són d'1 hora de durada, per falta de 
temps. Es podrà escollir entre passar el vídeo de la DO o el conte del Vi.

Objectius

Descobrir en el vi una forma d'expressió diferent, a través de la qual ens endinsem en el coneixement d'un 
producte molt present i important  de Catalunya.

Conèixer la nostra cultura del vi a través de l'art, els durà a endinsar-se en una nova forma d'entendre-la. 
Treballar amb el vi i els elements de la vinya, creant petites obres d'expressió plàstica,  permetrà reforçar Treballar amb el vi i els elements de la vinya, creant petites obres d'expressió plàstica,  permetrà reforçar 
aquesta matèria i aprofundir, al mateix temps, en una part molt important de la nostra cultura: El conreu de 
la vinya i els productes que se n'extreu.

A través dels continguts del taller, els assistents descobriran les diferents varietats de sòl, de raïm, tipus de 
vi i els seus colors. La influència del sol, de la pluja i temperatura en el creixement de la vinya i les 
característiques que d'aquests elements n'obté el producte final, el raïm.

Un passeig per les diferents comarques a través de les D.O. amb la col·laboració de l'INCAVI (4' de 
durada). 

Pels més petits, es complementa aquest vídeo amb la projecció i explicació d'un conte del món del vi (5' 
aprox.) en els tallers d'1h 30', en els tallers d'1 es passarà una de les dos projeccions a escollir i  en els 
tallers per a adults es farà el mateix segons la durada d'1h 30' o d'1h, també es podrà passar, una tallers per a adults es farà el mateix segons la durada d'1h 30' o d'1h, també es podrà passar, una 
presentació o un vídeo realitzat des del meu estudi, on podran veure obres pintades amb vi i on 
explico aquesta nova tècnica, podran fer el tast del mateix vi en que pintaran acompanyat de snaks
(opcional). Caldrà poder disposar de projector, pantalla i ordinador, en cas de no poder ser es facilitarà 
des de Tinta i Vi, consultar.

En tots els tallers, sempre exposo alguna obra per poder comentar.

Tots els continguts, sempre adaptats a cada nivell.



El vi utilitzat en els tallers per a nens no conté alcohol. 

Tot el material està inclòs. El vi utilitzat és un Criança del Penedès (Ull de Llebre), en cas que 
el client vulgui fer-ho amb el seu propi vi, es necessitarà rebre en l'estudi 10 dies abans de 
l'activitat, 6 ampolles (per a grups de 20 a 25 persones).

En els tallers per a nens, en acabar podran fer un tast de most amb porró. Anul·lat temporalment com a 
protecció de contagi pel COVID19, el tast es farà en gots d'un sol us.

NOVETAT

protecció de contagi pel COVID19, el tast es farà en gots d'un sol us.

-



2a_ TALLERS PER A GRUPS D'EMPRESA

Durada aproximada de l'activitat: 1,30h

Els assistents per taller acostumen a ser entre 20 i 25, però en aquest cas es pot valorar l'opció 
d'ampliar-ho.

Aquest tallers són personalitzats segons el grup d'empresa i en funció del missatge que es vol transmetre.Aquest tallers són personalitzats segons el grup d'empresa i en funció del missatge que es vol transmetre.

La base del taller, és com la descripció del taller per a adults.

Opcionalment, es pot crear una obra conjunta, amb tot els assistents, per fomentar el treball en equip i la 
participació; entendre perquè és necessària la creació i originalitat. També l'activitat ajuda a entendre el 
procés de creació i ajuda a conèixer com podem millorar les capacitats creatives personals.



2b_TALLER ART D'OR , tallers per als nostres avis (no cal saber dibuixar)

-Assistents per taller: 25

-Durada: 1h. o 1h 30'

Un taller un tant diferent, seguint els mateixos objectius descrits es farà una presentació i breu explicació 
del procés de la pintura amb vi.

Seguidament i asseguts en taules formant una rotllana, parlarem de que sentim davant una làmina en 
blanc, analitzarem l'expressió "jo no sé dibuixar", parlarem a qui dedicarem l'obra que pintarem...

Realitzarem exercicis, primer per escalfar les mans i al final de l'activitat per relaxar-les.

Practicarem pintar amb vi, mentrestant fem un gotet de most acompanyat de snacks (opcional).



3_PINTURA AMB VI EN DIRECTE

Durada de l'activitat: d'1h a 2h (segons la mida de l'obra a realitzar 50x40cm o 50x70cm)

Activitat complementaria en Fires de vins, Tast de vins, esmorzars entre vinyes, sopars maridatge , 
actuacions musicals, concerts, en la inauguració d'exposicions d'obres pintades amb vi, etc ...

Objectius

A través de la pintura en directe amb vi els espectadors descobriran com, en poc temps i amb una tècnica 
diferent de la realitzada en l'estudi de pintura, pot realitzar-se una obra d'art .

Podran observar com cada tipus de raïm, cada Vi, cada terreny, donarà una tonalitat atrevida i diferent en 
cada cas, donant com a resultat una obra única i original.

El vi per realitzar l'activitat (2 ampolles) el facilitarà el client, fent-lo arribar a l'estudi d'art com a mínim 10
dies abans de l'activitat per poder-lo preparar (el vi és natural i no porta cap tipus de tractament). Si és 
necessari i em faciliten el contacte del Celler, puc posar-me en contacte amb ells perquè facin l'enviament.

Al final de l'activitat l'obra quedarà en propietat del Client, emmarcada, amb certificat d'autenticitat i amb la 
informació i fitxa tècnica del vi utilitzat. En la signatura de l'obra se indica el nom del Vi i el nom del Celler, 
si és d'interès del Client. També hi ha l'opció de realitzar l'activitat sense fer l'entrega de l'obra, que en 
aquest cas quedarà en propietat de l'Estudi d'Art.



4_ELS COLORS DEL VI, Xerrada Col·loqui pràctica

Durada de l'activitat: 2h

Adults per activitat: 20, es pot ampliar, si és necessari, a 25 max. per taller.

Objectius

Ens introduirem en el paisatge i l'entorn de la DO, per amabilitat de l'INCAVI amb una curta projecció i/o 
una projecció del Celler patrocinador del Vi.una projecció del Celler patrocinador del Vi.

Des de la vesant de l'art... analitzarem,  comentarem i es farà el tast de 2 vins a l'hora que cada assistent 
es crearà el seu propi "Pantone" de colors i experimentarà la sensació de pintar amb vi.

En l'activitat, si es possible, es convidarà a l'enòleg del Celler, per fer una explicació més tècnica de les 
característiques dels seus vins i per la meva part fer l'explicació més artística.

El Tast anirà acompanyat d'un petit pica pica, en cas de que el vi no estigui patrocinat pel Celler; es 
realitzarà el tast de vi de la DO amb snaks per acompanyar.



5_ART i CEL, Astronomia amb els nostres sentits

Envoltats per la natura, gaudirem del cel nocturn. I en un diàleg constant entre l’art i el cel, descobrirem els 
secrets de la tècnica per pintar amb Vi.
Pinzellades, ullades al cel i observacions telescòpiques aniran acompanyades d'un tast.

ACTIVITAT
� Pintura amb vi a càrrec de Marta Arañó de l’Estudi d’Art Tinta i Vi.
� Observació amb telescopi a càrrec de Carles Schnabel de l’OAPG.
� Observació del cel a ull nu a càrrec de la Rat Parellada de Fora d’Òrbita.

Durada de l’activitat aproximadament: 2h
L'activitat inclou tot el material.

Aquesta activitat es pot contractar per fer en l'espai que interessi al Client i també la podem 
realitzar en l'Observatori del Garraf (Olivella) prèvia reserva.
També es podrà realitzar el tast del vi que utilitzarem per pintar (opcional).

   Observatori del Garraf (Olivella)



6_Terra3, suaus tons de terra

Tres disciplines artístiques conflueixen per generar un espai d’experimentació i sensacions amb activitats 
creatives relacionades amb les tècniques pictòriques  i ceràmiques dins d’una atmosfera ambientada pel 
so d’instruments de percussió de terrissa.
L’activitat us posarà en contacte per una banda amb la terra com a matèria primera i mitjançant la tècnica 
ceràmica conduïda per la Rebeca Puértolas (Zenc Taller) , on amb les teves mans i un tros de fang podràs 
fer una àmfora. fer una àmfora. 
Per una altra banda podreu descobrir la riquesa de tons, colors i textures que s’obtenen a partir de la 
innovadora proposta tècnica de la Marta Arañó, on transformaràs amb tinta i els colors del vi la blancor  
d’una làmina en una obra d’art, pintant el Déu del Vi "Bacus" i àmfores.
Durant el decurs de la vostra activitat artística sentireu una cobertura sonora emesa gràcies al timbre propi 
de la percussió de terrissa que el Pep Martínez (cantaránforas) activa amb diferents propostes 
d’engranatges rítmics, acompanyat d'un tast de vi de la nostra terra. 
Durada de l’experiència: 2’30h
L'activitat inclou tot el material.



7_PIGMENTS_Pintura amb Vi sobre ceràmica 

Possibilitat de conèixer una llegenda de l'entorn on es realitzi l'activitat o la llegenda de la Barca del Baix 
Llobregat o un secret del Penedès.

Aquets tallers es realitzen també per a Escoles, l'aforament en aquest cas es coordinarà amb el Centre.

Pigments és un projecte en comú de la Marta i la Rebeca, per fusionar la pintura amb vi (sense alcohol) i la 
ceràmica. Volem transmetre les nostres experiències i compartir-les en diferents tallers. Amb aquests 
tallers donem a conèixer el nostre ofici i fent que els assistents gaudeixin d’una experiència molt 

NOVETAT

tallers donem a conèixer el nostre ofici i fent que els assistents gaudeixin d’una experiència molt 
enriquidora.
Amb les seves mans i la seva imaginació es convertiran en petits i grans artistes.

Conèixer la cultura del terrisser i de la vinicultura a través de l’art ens portarà a una nova manera 
d’entendre-la.

El vi i el fang ens transmeten la seva història.

El vi, vivim en terra de vins, de grans vins i amb aquests tallers volem que ens parli fora d’una copa, que 
ens transmeti el valor de l’esforç de les mans que l'han treballat, que ens parli de l'entorn i del terreny on 
ha crescut, del seu color, etc. 

El fang ens proporcionarà gaudir amb la textura i els diferents colors cromàtics que ens dóna la terra.El fang ens proporcionarà gaudir amb la textura i els diferents colors cromàtics que ens dóna la terra.

Procés de treball

La Marta i la Rebeca ens introdueixen en el seu ofici amb un vídeo.
Cada assistent  plasmarà la seva idea dibuixant en una làmina que la pintaran amb vi (sense alcohol), un 
cop definit l’esbós pintaran amb vi sobre la peça de ceràmica.
I per acabar els assistents podran fer un tastet al torn.

Durada de l’experiència: 1’30h
L'activitat inclou tot el material.

Peces lliures a escollir en Ta llers per a infants i famílies: bol, platet  o marcPeces lliures a escollir en Ta llers per a infants i famílies: bol, platet  o marc
Peces lliures a escollir en Tallers per a adults: pàmpols, copa, porró o canti
En el cas d'una llegenda o història en concret, o de la Llegenda del Baix Llobregat o del secret del 
Penedès, la peça estarà relacionada amb la història que expliquem.



8_I TAMBÉ, ACTIVITATS A MIDA .

L'emissió dels vídeos per a coneixença de l'entorn han estat cedits per:



MARTA ARAÑÓ, artista - Tècnica de pintura amb vi

info@tintaivi.com         Tel. 687 828 778        www.tintaivi.cat /  
www.tintaivi.com

Activitats de Pintura amb Vi realitzades en les instal·lacions del Client

PROTOCOL SARS-COV2

En totes les activitats s'aplicarà el protocol per evitar el contagi del SARS-COV2:

Les activitats es realitzaran preferiblement a l'aire lliure, en espais tancats es tindrà de poder ventilar i els 
assistents en tot moment hauran de portar mascareta tot i mantenint en lo possible la distància de 
seguretat.

Els mantells estaran desinfectats amb productes desinfectants i virusides, el material per realitzar el taller 
(llapis, goma, pinzells, retoladors, taps, esponges, bols pel vi, etc.) es portaran esterilitzats i no es 
compartirà el seu ús. El paper utilitzat haurà estat reposant 1 setmana o més abans del seu us.compartirà el seu ús. El paper utilitzat haurà estat reposant 1 setmana o més abans del seu us.

Durant tota l'activitat, els assistents tindran a la seva disposició gel hidroalcohòlic.

També, si tenen necessitat podran adquirir guants i mascaretes a preu de cost.

Durant el taller jo portaré mascareta i si l'activitat no és a l'aire lliure, possiblement pantalla.

Si el Client ho autoritza, es prendrà als assistents la temperatura frontal amb un termòmetre digital.

En cas de realitzar l'activitat en un espai tancat, si es necessari per aforament, es podrà dividir el grup en 
dos, necessitant 30' com a mínim entre grup i grup per desinfectar els mantells i canviar el material del 
taller, aquesta opció pot variar el preu del taller. 

El Client, haurà d'haver desinfectat els espais, taules i cadires abans de cada activitat, ja sigui en una sala El Client, haurà d'haver desinfectat els espais, taules i cadires abans de cada activitat, ja sigui en una sala 
interior o exterior.

Per part de Tinta i Vi, s'entregarà als usuaris una Declaració Autoresponsable, on estaran indicades les 
mesures se seguretat aplicades en l'activitat per a la seva tranquil·litat, on es demanarà les seves dades 
per en cas de contagi que es pugi fer el seguiment de l'usuari per part de les Autoritats Sanitàries; en cap 
cas es faran servir per a qualsevol altre ús. També en aquest document, l'usuari declara que ni el signat de 
la Declaració, ni el seu nucli familiar present en l'activitat, tenen cap símptoma que pugui fer pensar que en 
aquell moment puguin estar contagiats pel SARS-COV2. 

ACTIVITATS

1_EXPOSICIONS D'OBRES PINTADES AMB VI,  CAVA i/o VERMUT

2_TALLERS PER A NENS (amb RECICLATGE de taps de suro) i/o ADULTS 2_TALLERS PER A NENS (amb RECICLATGE de taps de suro) i/o ADULTS 

-Durada dels tallers: 1h o 1h 30'

-Nens de 6 a 13 anys (més petits han d'anar acompanyats d'un adult), 20 nens màxim per taller. Aquets 
tallers es realitzen també per a Biblioteques i Escoles, l'aforament en aquest cas es coordinarà amb el 
Centre.

-Adults: 20 assistents, es pot ampliar si és necessari a 25 max. per taller.



-En Fires i a l'aire lliure, i sols en el cas de tallers per a nens, l'activitat és molt dinàmica, els nens 
creen la seva obra i donen pas a altres nens, pel que poden arribar ha passar entre 40 i 50 en el temps 
d'1h 30' a 2h. Mentrestant duri la pandèmia, en cada canvi d'infant se li donarà material esterilitzat i es 
desinfectarà la zona.

-En els tallers que es realitzen a l'aire lliure, no serà possible passar les projeccions, a no ser que es facin 
a la tarda / nit.

-Tampoc es podran passar les projeccions i el conte, quan els tallers són d'1 hora de durada, per falta de 
temps. Es podrà escollir entre passar el vídeo de la DO o el conte del Vi.

Objectius

Descobrir en el vi una forma d'expressió diferent, a través de la qual ens endinsem en el coneixement d'un 
producte molt present i important  de Catalunya.

Conèixer la nostra cultura del vi a través de l'art, els durà a endinsar-se en una nova forma d'entendre-la. 
Treballar amb el vi i els elements de la vinya, creant petites obres d'expressió plàstica,  permetrà reforçar Treballar amb el vi i els elements de la vinya, creant petites obres d'expressió plàstica,  permetrà reforçar 
aquesta matèria i aprofundir, al mateix temps, en una part molt important de la nostra cultura: El conreu de 
la vinya i els productes que se n'extreu.

A través dels continguts del taller, els assistents descobriran les diferents varietats de sòl, de raïm, tipus de 
vi i els seus colors. La influència del sol, de la pluja i temperatura en el creixement de la vinya i les 
característiques que d'aquests elements n'obté el producte final, el raïm.

Un passeig per les diferents comarques a través de les D.O. amb la col·laboració de l'INCAVI (4' de 
durada). 

Pels més petits, es complementa aquest vídeo amb la projecció i explicació d'un conte del món del vi (5' 
aprox.) en els tallers d'1h 30', en els tallers d'1 es passarà una de les dos projeccions a escollir i  en els 
tallers per a adults es farà el mateix segons la durada d'1h 30' o d'1h, també es podrà passar, una tallers per a adults es farà el mateix segons la durada d'1h 30' o d'1h, també es podrà passar, una 
presentació o un vídeo realitzat des del meu estudi, on podran veure obres pintades amb vi i on 
explico aquesta nova tècnica, podran fer el tast del mateix vi en que pintaran acompanyat de snaks
(opcional). Caldrà poder disposar de projector, pantalla i ordinador, en cas de no poder ser es facilitarà 
des de Tinta i Vi, consultar.

En tots els tallers, sempre exposo alguna obra per poder comentar.

Tots els continguts, sempre adaptats a cada nivell.



El vi utilitzat en els tallers per a nens no conté alcohol. 

Tot el material està inclòs. El vi utilitzat és un Criança del Penedès (Ull de Llebre), en cas que 
el client vulgui fer-ho amb el seu propi vi, es necessitarà rebre en l'estudi 10 dies abans de 
l'activitat, 6 ampolles (per a grups de 20 a 25 persones).

En els tallers per a nens, en acabar podran fer un tast de most amb porró. Anul·lat temporalment com a 
protecció de contagi pel COVID19, el tast es farà en gots d'un sol us.

NOVETAT

protecció de contagi pel COVID19, el tast es farà en gots d'un sol us.

-



2a_ TALLERS PER A GRUPS D'EMPRESA

Durada aproximada de l'activitat: 1,30h

Els assistents per taller acostumen a ser entre 20 i 25, però en aquest cas es pot valorar l'opció 
d'ampliar-ho.

Aquest tallers són personalitzats segons el grup d'empresa i en funció del missatge que es vol transmetre.Aquest tallers són personalitzats segons el grup d'empresa i en funció del missatge que es vol transmetre.

La base del taller, és com la descripció del taller per a adults.

Opcionalment, es pot crear una obra conjunta, amb tot els assistents, per fomentar el treball en equip i la 
participació; entendre perquè és necessària la creació i originalitat. També l'activitat ajuda a entendre el 
procés de creació i ajuda a conèixer com podem millorar les capacitats creatives personals.



2b_TALLER ART D'OR , tallers per als nostres avis (no cal saber dibuixar)

-Assistents per taller: 25

-Durada: 1h. o 1h 30'

Un taller un tant diferent, seguint els mateixos objectius descrits es farà una presentació i breu explicació 
del procés de la pintura amb vi.

Seguidament i asseguts en taules formant una rotllana, parlarem de que sentim davant una làmina en 
blanc, analitzarem l'expressió "jo no sé dibuixar", parlarem a qui dedicarem l'obra que pintarem...

Realitzarem exercicis, primer per escalfar les mans i al final de l'activitat per relaxar-les.

Practicarem pintar amb vi, mentrestant fem un gotet de most acompanyat de snacks (opcional).



3_PINTURA AMB VI EN DIRECTE

Durada de l'activitat: d'1h a 2h (segons la mida de l'obra a realitzar 50x40cm o 50x70cm)

Activitat complementaria en Fires de vins, Tast de vins, esmorzars entre vinyes, sopars maridatge , 
actuacions musicals, concerts, en la inauguració d'exposicions d'obres pintades amb vi, etc ...

Objectius

A través de la pintura en directe amb vi els espectadors descobriran com, en poc temps i amb una tècnica 
diferent de la realitzada en l'estudi de pintura, pot realitzar-se una obra d'art .

Podran observar com cada tipus de raïm, cada Vi, cada terreny, donarà una tonalitat atrevida i diferent en 
cada cas, donant com a resultat una obra única i original.

El vi per realitzar l'activitat (2 ampolles) el facilitarà el client, fent-lo arribar a l'estudi d'art com a mínim 10
dies abans de l'activitat per poder-lo preparar (el vi és natural i no porta cap tipus de tractament). Si és 
necessari i em faciliten el contacte del Celler, puc posar-me en contacte amb ells perquè facin l'enviament.

Al final de l'activitat l'obra quedarà en propietat del Client, emmarcada, amb certificat d'autenticitat i amb la 
informació i fitxa tècnica del vi utilitzat. En la signatura de l'obra se indica el nom del Vi i el nom del Celler, 
si és d'interès del Client. També hi ha l'opció de realitzar l'activitat sense fer l'entrega de l'obra, que en 
aquest cas quedarà en propietat de l'Estudi d'Art.



4_ELS COLORS DEL VI, Xerrada Col·loqui pràctica

Durada de l'activitat: 2h

Adults per activitat: 20, es pot ampliar, si és necessari, a 25 max. per taller.

Objectius

Ens introduirem en el paisatge i l'entorn de la DO, per amabilitat de l'INCAVI amb una curta projecció i/o 
una projecció del Celler patrocinador del Vi.una projecció del Celler patrocinador del Vi.

Des de la vesant de l'art... analitzarem,  comentarem i es farà el tast de 2 vins a l'hora que cada assistent 
es crearà el seu propi "Pantone" de colors i experimentarà la sensació de pintar amb vi.

En l'activitat, si es possible, es convidarà a l'enòleg del Celler, per fer una explicació més tècnica de les 
característiques dels seus vins i per la meva part fer l'explicació més artística.

El Tast anirà acompanyat d'un petit pica pica, en cas de que el vi no estigui patrocinat pel Celler; es 
realitzarà el tast de vi de la DO amb snaks per acompanyar.



5_ART i CEL, Astronomia amb els nostres sentits

Envoltats per la natura, gaudirem del cel nocturn. I en un diàleg constant entre l’art i el cel, descobrirem els 
secrets de la tècnica per pintar amb Vi.
Pinzellades, ullades al cel i observacions telescòpiques aniran acompanyades d'un tast.

ACTIVITAT
� Pintura amb vi a càrrec de Marta Arañó de l’Estudi d’Art Tinta i Vi.
� Observació amb telescopi a càrrec de Carles Schnabel de l’OAPG.
� Observació del cel a ull nu a càrrec de la Rat Parellada de Fora d’Òrbita.

Durada de l’activitat aproximadament: 2h
L'activitat inclou tot el material.

Aquesta activitat es pot contractar per fer en l'espai que interessi al Client i també la podem 
realitzar en l'Observatori del Garraf (Olivella) prèvia reserva.
També es podrà realitzar el tast del vi que utilitzarem per pintar (opcional).

   Observatori del Garraf (Olivella)



6_Terra3, suaus tons de terra

Tres disciplines artístiques conflueixen per generar un espai d’experimentació i sensacions amb activitats 
creatives relacionades amb les tècniques pictòriques  i ceràmiques dins d’una atmosfera ambientada pel 
so d’instruments de percussió de terrissa.
L’activitat us posarà en contacte per una banda amb la terra com a matèria primera i mitjançant la tècnica 
ceràmica conduïda per la Rebeca Puértolas (Zenc Taller) , on amb les teves mans i un tros de fang podràs 
fer una àmfora. fer una àmfora. 
Per una altra banda podreu descobrir la riquesa de tons, colors i textures que s’obtenen a partir de la 
innovadora proposta tècnica de la Marta Arañó, on transformaràs amb tinta i els colors del vi la blancor  
d’una làmina en una obra d’art, pintant el Déu del Vi "Bacus" i àmfores.
Durant el decurs de la vostra activitat artística sentireu una cobertura sonora emesa gràcies al timbre propi 
de la percussió de terrissa que el Pep Martínez (cantaránforas) activa amb diferents propostes 
d’engranatges rítmics, acompanyat d'un tast de vi de la nostra terra. 
Durada de l’experiència: 2’30h
L'activitat inclou tot el material.



7_PIGMENTS_Pintura amb Vi sobre ceràmica 

Possibilitat de conèixer una llegenda de l'entorn on es realitzi l'activitat o la llegenda de la Barca del Baix 
Llobregat o un secret del Penedès.

Aquets tallers es realitzen també per a Escoles, l'aforament en aquest cas es coordinarà amb el Centre.

Pigments és un projecte en comú de la Marta i la Rebeca, per fusionar la pintura amb vi (sense alcohol) i la 
ceràmica. Volem transmetre les nostres experiències i compartir-les en diferents tallers. Amb aquests 
tallers donem a conèixer el nostre ofici i fent que els assistents gaudeixin d’una experiència molt 

NOVETAT

tallers donem a conèixer el nostre ofici i fent que els assistents gaudeixin d’una experiència molt 
enriquidora.
Amb les seves mans i la seva imaginació es convertiran en petits i grans artistes.

Conèixer la cultura del terrisser i de la vinicultura a través de l’art ens portarà a una nova manera 
d’entendre-la.

El vi i el fang ens transmeten la seva història.

El vi, vivim en terra de vins, de grans vins i amb aquests tallers volem que ens parli fora d’una copa, que 
ens transmeti el valor de l’esforç de les mans que l'han treballat, que ens parli de l'entorn i del terreny on 
ha crescut, del seu color, etc. 

El fang ens proporcionarà gaudir amb la textura i els diferents colors cromàtics que ens dóna la terra.El fang ens proporcionarà gaudir amb la textura i els diferents colors cromàtics que ens dóna la terra.

Procés de treball

La Marta i la Rebeca ens introdueixen en el seu ofici amb un vídeo.
Cada assistent  plasmarà la seva idea dibuixant en una làmina que la pintaran amb vi (sense alcohol), un 
cop definit l’esbós pintaran amb vi sobre la peça de ceràmica.
I per acabar els assistents podran fer un tastet al torn.

Durada de l’experiència: 1’30h
L'activitat inclou tot el material.

Peces lliures a escollir en Ta llers per a infants i famílies: bol, platet  o marcPeces lliures a escollir en Ta llers per a infants i famílies: bol, platet  o marc
Peces lliures a escollir en Tallers per a adults: pàmpols, copa, porró o canti
En el cas d'una llegenda o història en concret, o de la Llegenda del Baix Llobregat o del secret del 
Penedès, la peça estarà relacionada amb la història que expliquem.



8_I TAMBÉ, ACTIVITATS A MIDA .

L'emissió dels vídeos per a coneixença de l'entorn han estat cedits per:


