l’equip

ENVASAR EL TEMPS, UN EQUIP INTERDISCIPLINARI

L’equip està format per vuit persones amb una àmplia trajectòria en les seves respectives
disciplines; des d’un dissenyador, passant per una comissionaria d’exposicions fins a una tècnica en
comunicació. Perfils diversos i complementaris.
Per ordre alfabètic:
OLGA ÁLVAREZ, responsable de la comunicació ON—LINE i la difusió del projecte a les xarxes. Experta en xarxes socials, comunicació i difusió de projectes i serveis. Molt vinculada al món de
la creació contemporània. Ha gestionat la comunicació ON i OFF—LINE de diferents festivals, seminaris i mostres d’art i creació.
LAURA BARINGO, codirectora del projecte i dissenyadora de la exposició.

El curriculum de Laura Baringo com a dissenyadora i comissària d’exposicions és extens,
ha dissenyat mostres tant a institucions públiques com a privades. Laura ha conceptualitzat la idea
de la proposta, la gestió i el disseny de l’exposició resultant.
QUIM DEU, codirector del projecte i dissenyador del packaging, la gràfica i les infografies.

Els treballs de Quim Deu es mouen entre les fronteres de l’art i el disseny, treballa com a director d’art en diferents institucions públiques i privades. El Quim forma part de la conceptualització
del projecte i dissenya tota la identitat del treball i les infografies resultants del projecte.
TERESA FARRÓ, administració i gestora de la DATA—BASE.

Gestora de moltes iniciatives culturals, experta administrativa en projectes relacionats en
l’art i el disseny. La Teresa es una persona molt vincula en el teixit cultural i artístic del municipi.
CARME MALARET, codirectora del projecte i responsable de la subvenció.

Artista, ceramista i docent amb una àmplia trajectòria. Des de 2013 gestiona l’equip de
l’ESPAI i ha codirigit un grapat de projectes participatius. És la representant del projecte i qui s’encarregarà de coordinar l’equip.
TONI MALARET, responsable de la logística.

Col·labora a l’ESPAI des de la seva fundació i ha donat suport a moltes iniciatives culturals
i artístiques. Persona vinculada al teixit associatiu del poble, és el responsable de l’enviament i recepció dels envasos.
PAU MINGUET, suport a la conceptualització del projecte i als textos que és generin.

Historiador de l’art, és director de la Fundació Guillem Viladot d’Agramunt. Regidor de cultura de Belltall des d’on dirigeix i promou moltes iniciatives artístiques i culturals. El Pau conceptualitzarà i elaborarà els escrits de les reflexions que sorgissin.
JANIRA ROMERO-GIRÓN, suport al projecte i muntatge de l’exposició.

Escultora i amb gran experiència en el muntatge d’exposicions. Docent en arts plàstiques i
en ioga. Molt vinculada a la xarxa cultural i social de Sant Just Desvern col·labora en múltiples iniciatives organitzades des de l’ESPAI. Gestiona el muntatge expositiu de la mostra.

