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Un dels objectius
principals de l’Escola
Gaspar Camps és
promoure i potenciar
el disseny de qualitat
amb cuir, aplicant les
tècniques artesanals
per donar valor afegit
a objectes funcionals i
contemporanis.

Igualada és una ciutat puntera en la indústria de l’adobat de pells. Tradicionalment,
aquest ha estat un dels pilars del teixit productiu de la ciutat i un dels motors del seu
desenvolupament econòmic. A partir del
segle XIX la ciutat es va convertir en un dels
centres de producció de pell més importants
de la península i, actualment, les grans marques internacionals i nacionals d’articles de
pell d’alta qualitat i complements de moda
de luxe compren la pell a Igualada per a
confeccionar els seus productes de moda
exclusius. Avui s’exporta més del 80% de la
producció i la pell adobada a Igualada es
troba als articles de pell més selectes de les
botigues més exclusives de tot el món.
En aquest context, des de l’Escola Municipal
d’Art Gaspar Camps, fa temps que es du a terme una tasca important de difusió, promoció
i comunicació de les tècniques i treballs propis
de l’Artesania del Cuir. Cal tenir present que
és l’única escola de Catalunya que imparteix
cicles formatius reglats, amb titulació oficial
del departament d’ensenyament, en disseny
en pell, concretament el cicle formatiu de grau
mitjà d’Artesania en Cuir.
Un dels objectius principals de l’Escola és
promoure i potenciar el disseny de qualitat

amb aquest material, aplicant les tècniques
artesanals per donar valor afegit a objectes
funcionals i contemporanis.
El cicle formatiu d’Artesania en Cuir té una
importància estratègica per l’escola ja que
és l’únic lloc de Catalunya on s’imparteixen
aquests estudis i perquè l’adobat de pells ha
tingut des de sempre un pes molt important
en la indústria igualadina i en l’economia de
la ciutat. Aquest cicle formatiu respon a la
voluntat de la Formació Professional (artística, en aquest cas) d’establir lligams, sinèrgies i col·laboracions amb la indústria del
seu entorn pròxim i de l’àmbit geogràfic on
està ubicada.
En aquest sentit, des de l’escola s’han realitzat diverses línies d’actuació per tal de
promoure i fer difusió de l’Artesania en
Cuir, buscant sempre que la pròpia activitat docent estigui connectada i imbricada
amb la societat i el sector professional del
disseny i els complements de pell, ja sigui
a través de col·laboracions amb empreses
amb la realització de projectes reals o amb
activitats organitzades fora del centre i
obertes a tots els públics, com ara exposicions o activitats pluridisciplinars com
XtremKuir.

Cal tenir present que és l’única
escola de Catalunya que imparteix
cicles formatius reglats, amb
titulació oficial del departament
d’ensenyament, en disseny en pell,
concretament el cicle formatiu de
grau mitjà d’Artesania en Cuir.
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BIBIAN BLUE

02

MÍRIAM PONSA

03

ESCORPION

Col·laboració en el disseny i producció
de prototips dels corsés i complements
per a la col·lecció Tardor-Hivern 201415 de Bibian Blue (Col·lecció Borealis).
Passarel·la València Fashion Week

Col·laboració en el disseny i producció
de prototips dels complements per a
la col·lecció Primavera-Estiu 2015 de
Míriam Ponsa (Col·lecció Dones Mula).
Passarel·la 080 BCN

Col·laboració en el disseny i producció
de prototips dels complements per a la
col·lecció Tardor - Hivern 2015-16
d’Escorpion (Col·lecció Interludios).
Passarel·la 080 BCN.

04

05

06

XAVI GRADOS

PATRONAT D’ESPORTS

L’ART DE LA LLUM

Col·laboració en el disseny i producció
de prototips dels complements per a
la col·lecció Tardor-Hivern 2016-17 de
Xavi Grados (Col·lecció Hàlit).
Passarel·la 080

Disseny i producció de regal institucional pel Patronat d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada

Disseny i producció d’Àlbum de fotos
especial cerimònies per l’Art de la Llum
(empresa de fotografia i imatge digital)

07

08

09

BIZ MARATHON

EQUITACIÓ

Conveni de col·laboració amb la Jove
Cambra per a la producció dels trofeus Biz Marathon 2015

Disseny i producció de complement per
equitació nocturna (client particular)
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11

XTREMKUIR

Xtremkuir 2015

ORIGAMI

Col·lecció Origami

ARTÈRIA

Exposició col·lectiva dels treballs dels
alumnes del CFGM d’Artesania en cuir
a la galeria d’Art Artèria
(Igualada - Abril 2015)
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01 BIBIAN BLUE
Col·laboració en el disseny i producció de
prototips dels corsés i complements per a la
col·lecció Tardor-Hivern 2014-15 de Bibian
Blue (Col·lecció Borealis). Presentat a la
Passarel·la València Fashion Week

Activitat organitzada per l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps en el seu programa d’apropar experiències de professionals
a l’alumnat del centre. En aquest cas, els
alumnes del cicle formatiu d’Artesania en
Cuir van participar en el disseny i producció
dels corsés i complements per a la col·lecció
Tardor-Hivern 2014-15 de la dissenyadora
Bibian Blue (col·lecció Borealis). Gran part
de les peces realitzades es van poder veure
desfilant a la València Fashion Week.
La col·lecció BOREALIS es basa en el simbolisme de la creació i naixement dels somnis i la bellesa onírica, i s’associa al cel, la nit
i la llum, en una creació no perfectament
acabada sinó en moviment. Aquesta idea
s’expressa per mitjà del gran espectacle lluminós que és l’Aurora Boreal i els paisatges
nòrdics, amb arbres imponents de brancades majestuoses que es mouen al ritme que
marca la natura.
El material estrella d’aquesta col·lecció és la

pell modelada de vaqueta i badana, utilitzada en peces de volums treballats per a colls,
mànigues, i tocats; la pell es combina amb el
setí, el “chiffon”, la gasa, les plomes i la napa.
La col·lecció va aparèixer publicada a la revista Vogue. Posteriorment a la desfilada,
es va realitzar una exposició dels models i
complements originals a la sala d’exposicions de l’EMA Gaspar Camp. Alguns dels
dissenys d’aquesta col·lecció també es van
exposar a Artesania Catalunya (c/ Banys
Nous 11, Barcelona) i a l’exposició col·lectiva d’alumnes del cicle formatiu d’Artesania
en Cuir feta a la Galeria Artèria d’Igualada
l’abril de 2015.
Més informació:
http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno2014-2015-valencia-fashion-week-bibianblue/9706
https://www.youtube.com/watch?v=L4SN31juE-0
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02 MIRIAM PONSA
Col·laboració en el disseny i
producció de prototips dels
complements per a la col·lecció
Primavera-Estiu 2015 de Míriam
Ponsa (Col·lecció Dones Mula).
Presentat a la Passarel·la 080 BCN

Dins el programa d’apropar experiències de
professionals a l’alumnat del centre, i amb la
voluntat de fer difusió de les possibilitats expressives de l’Artesania en cuir, els alumnes
de 2n curs del Cicle Formatiu d’Artesania
en Cuir de l’Escola Municipal d’Art Gaspar
Camps van realitzar, com a part de les seves
activitats d’aprenentatge, una col·laboració
amb la dissenyadora Míriam Ponsa. Concretament, en el disseny i producció de les
bosses de la col·lecció “Dones Mula”.
DONES MULA, col·lecció per a Primavera/
Estiu 2015, vol fer visible la situació de les
dones mula o portadores de Melilla, que
posen en risc la seva salut transportant pesadíssimes càrregues a través de la frontera
d’Espanya cap al Marroc en condicions de
treball de semi-esclavatge.
Per a la realització d’aquesta col·lecció, amb
un patronatge basat en la idea de la càrrega
i les motxilles, van ser molt importants tant
els materials com les tècniques: tècniques de
teixidura artesanal amb cintes i cordons, la
cistelleria, el macramé i els nuats, que simbolitzen les cordes de les portadores i l’es-

clavitud; estampats treballats a partir de la
serigrafia; materials com la goma elàstica,
que simbolitza l’opressió i la falta de llibertat
d’aquestes portadores.
Les bosses de la col·lecció, realitzades per
l’alumnat de segon curs d’Artesania en Cuir
de l’escola, també s’han treballat seguint la
inspiració de la dissenyadora i amb el seu
guiatge i supervisió. S’han utilitzat materials
naturals com la pell de vaqueta amb adob
vegetal (made in Igualada), colors crus i terrosos, que fan pensar en la pols i el fang,
les cordes i els nuats,... Tot per aconseguir
textures i peces que comparteixen l’esperit
dels models de la col·lecció.
“Dones mula” va guanyar el premi a la millor col·lecció de la Passarel·la 080 Primavera-Estiu 2015, atorgat per la Generalitat de
Catalunya.
Més informació:
http://www.miriamponsa.com/coleccion/dones-mula/
https://www.youtube.com/watch?v=QekGU0kAu9k
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03 ESCORPION
Col·laboració en el disseny i producció
de prototips dels complements per
a la col·lecció Tardor - Hivern 2015
d’Escorpion (Col·lecció Interludios).
Presentat a la Passarel·la 080 BCN
Aquest és un altre dels projectes realitzats que lliga els ensenyaments impartits a l’escola
amb el món professional i l’empresa, línia en la qual, des de l’escola, creiem que és molt
important de treballar.
En aquest cas, la col·laboració va ser amb Escorpion, marca nascuda el 1929 a Igualada, i
especialitzada en el disseny i confecció de moda amb gènere de punt. La confecció de les
carteres i cinturons que van aparèixer en la desfilada de presentació de la col·lecció Interludios (Tardor/Hivern 2015) a la Pasarel·la 080 BCN va ser realitzada per estudiants del
cicle formatiu d’art i disseny de grau mitjà d’Artesania en Cuir de l’EMA Gaspar Camps
d’Igualada. Per a la confecció d’aquests complements es va utilitzar pell adobada a Igualada amb la voluntat de potenciar encara més la interacció amb la indústria local.
Més informació:
http://www.080barcelonafashion.cat/es/febrer15/escorpion
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04 XAVI GRADOS
Col·laboració en el disseny i
producció de prototips dels
complements per a la col·lecció
Tardor-Hivern 2016-17 de
Xavi Grados (Col·lecció Hàlit).
Passarel·la 080 BCN

L’escola d’art i disseny Gaspar Camps
d’Igualada va col·laborar en la realització
de diversos complements de pell d’aquesta
col·lecció com ara cinturons, colls i bosses
amb riques combinacions de materials.
El novembre de 2015 el departament d’artesania en pell de l’EMA Gaspar Camps
va iniciar aquest treball de col·laboració
amb el jove dissenyador Xavi Grados, semifinalista del premi ModaFAD del 2014.
Com ell mateix explica, li agrada inspirar-se en l’arquitectura i explicar històries
a partir de les seves pròpies experiències i
sensacions. En el cas de la col·lecció Hàlit,
Grados ha utilitzat el tricot com a material principal per crear unes textures expressives amb nusos, gruixos i volums que
conceptualitzen l’angoixa i l’opressió de la
vida moderna.
En coherència amb aquestes idees els
alumnes del Cicle Formatiu d’Artesania
en Cuir van desenvolupar els accessoris

que acompanyaven les peces en la passarel·la. En les peces de pell no hi havia cap
tanca ni element metàl·lic; tot era cosit,
plegat, doblegat o nuat sense elements decoratius afegits, però sí que combinaven
la pell amb altres materials com la llana
i la fusta, que volien transmetre la sensació d’opressió i ofec a sobre de les peces de
Xavi Grados. L’alumnat va aconseguir uns
dissenys clars, nets i lògics, representant
així la necessitat d’alliberament i de retorn
a l’essencial. Un projecte molt actual, ple
de simbolismes i conceptes que fan referència a la nostra vida quotidiana.
El projecte a l’escola es va realitzar al llarg
de quatre setmanes de treball intens, al
mòdul de projectes del cicle formatiu de
grau mitjà d’Artesania en Cuir.
Més informació:
http://xavigrados.com/es/
http://www.080barcelonafashion.cat/febrer16/xavi-grados

15
Prestigia
Dossier Acreditatiu de mèrits de
l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps

05 PATRONAT D’ESPORTS

Aquest projecte, realitzat pels alumnes de segon curs del cicle formatiu d’Artesania en
cuir, neix a partir d’un encàrrec real de l’Ajuntament d’Igualada. L’encàrrec consistia en
el disseny i producció d’una tirada curta (10 exemplars) d’un regal institucional que el
Patronat d’Esports ofereix a persones vinculades al món de l’esport com a reconeixement
per tota la seva trajectòria esportiva.
El més important d’un trofeu és el que simbolitza, el que representa i el record del moment en què és rebut. A l’hora de projectar el trofeu, es va pensar molt en el moment que
és lliurat, per aquest motiu es va dissenyar un objecte com si es tractés d’un testimoni
de cursa de relleus i es va pintar la seva base amb una pintura termo-sensible. Aquesta
pintura permet que la persona que el dóna deixi l’empremta durant uns segons a la seva
base fins que aquesta es refreda. Aquí no s’acaben els simbolismes, les línies de colors fan
referència als senyals i codis del món de l’esport com àrees, línies carril, etc…
Tot plegat d’aspecte simple i clar, carregat de simbolisme i memòria.
Construït sobre una base d’alumini folrada de pell de vaqueta natural.

Testimoni.
Disseny i producció
de regal institucional
pel Patronat d’Esports
de l’Ajuntament
d’Igualada
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06 L’ART DE LA LLUM
Disseny i producció d’Àlbum de fotos
especial cerimònies per l’Art de la Llum
(empresa de fotografia i imatge digital)
Aquest producte és la solució a un encàrrec
per part de l’Art de la Llum (important empresa de fotografia i imatge digital d’Igualada). És un replanteig sobre el format i la
posta en escena dels àlbums nupcials.
Els alumnes del cicle formatiu d’Artesania
en Cuir van dissenyar i realitzar una funda
de l’àlbum en pell que serveix de bossa per
transportar-lo i, alhora, com a suport per a
exposar-lo còmodament.
Àlbum amb cobertes de fusta laminada i
llom de pell.
Mantell-bossa realitzat amb pell vacuna i
anses de fusta laminada.
El disseny es va presentar a la fira Saló-Nuvis 2015 i des de llavors forma part del catàleg de productes de l’empresa.
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07 BIZ MARATON
Producció dels trofeus del concurs
Biz Marathon Igualada 2015

La BIZMarathon és un Congrés en format marató intensiva, organitzat per Jove Cambra
d’Igualada amb el suport del BIZBarcelona (Barcelona Activa), que neix amb la voluntat de
concentrar emprenedors, empresaris i joves pro-actius en general a la ciutat d’Igualada.
La segona edició d’aquest Congrés es va dur a terme el 14 de novembre de 2015. El programa d’actes incloïa ponències a càrrec d’emprenedors d’èxit (BIZxperiences), taules rodones en petit comité, cursos de formació especialitzada i un concurs d’Start-ups. Tot
això en 24 hores intenses de networking.
Els alumnes del cicle formatiu d’Artesania en Cuir de l’EMA Gaspar Camps van realitzar
els trofeus que es van entregar als guanyadors del concurs d’Start-ups.
El disseny del trofeu combina dos material funcionals, la ceràmica de terracuita i la pell,
que a partir del troquelat i el contrast cromàtic fan evident el logo del concurs.
Més informació:
http://www.bizmarathon.cat/
http://www.bizmarathon.cat/concurs/
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08 EQUITACIÓ
Disseny i producció de complement
per equitació nocturna (client particular)
A partir d’un encàrrec real, un alumne del cicle formatiu d’Artesania en Cuir ha desenvolupat
aquest producte on la tecnologia led lliga amb la més pura tradició del bon talabarder.
El projecte s’ha realitzat dins el mòdul de Taller de Pell amb el guiatge i supervisió del
professorat de l’escola.
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09 ARTÈRIA
Exposició col·lectiva dels treballs
dels alumnes del CFGM d’Artesania
en Cuir a la Galeria d’Art Artèria
(Igualada - Abril 2015)

L’any 2015 l’Escola Municipal d’Art Gaspar
Camps va organitzar l’Exposició “Pell: entre
l’art i el disseny” a la Galeria Artèria d’Igualada. L’exposició va estar oberta durant tot
el mes d’abril i va representar un important
punt de difusió dels treballs dels alumnes
del cicle d’art i disseny de grau mitjà d’Artesania en Cuir que s’imparteix al centre.
En aquesta mostra el disseny es retroba
amb l’art en peces projectades i realitzades
pels alumnes, algunes d’elles en col·laboració amb empreses igualadines del sector i,
d’altres, en col·laboració amb importants
dissenyadors (Bibian Blue i Míriam Ponsa).
Es van mostrar objectes realitzats en pell, de
disseny contemporani i funcional. Uns objectes que volen obrir horitzons en les apli-

cacions de la pell com altaveus per a mòbils
amb tecnologia bluetooth i peces interactives; altres aplicacions són més tradicionals
com clauers, separadors d’ambients, imants,
subjecta-cables o bosses de dissenys atrevits.
En l’exposició també hi van participar els
alumnes del cicle formatiu de grau superior
de Gràfica Publicitària de la mateixa escola
amb el disseny de la presentació, l’embalatge
i imatge gràfica dels diferents productes.
La posició estratègica d’aquesta galeria, al
casc antic d’Igualada, en un dels carrers per
a vianants més transitats de la ciutat, junt
amb la difusió i publicitat que es va fer des
de l’escola, van aconseguir una àmplia visibilitat de les peces exposades.
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10 XTREMKUIR

Del 17 al 24 d’abril de 2015, l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps d’Igualada va
dur a terme la segona edició de l’activitat
pedagògica transversal XtremKuir.
Aquesta activitat es basa en la realització
d’un producte experimental que ha de tenir el cuir com a material base i del qual
no hi hagi experiència comercial prèvia.
En l’edició d’aquest any, el tema a desenvolupar pels alumnes era la Comunicació,
concretament, com establir comunicació
física a distància. El professorat de l’escola va proposar el repte de crear un objecte
portable realitzat en pell capaç d’expressar
físicament un contacte no verbal; a través
d’un telèfon mòbil una persona activa un
mecanisme i estableix una relació distant
de “presència / recordació” explicitada en
el moviment d’una peça de cuir que una
segona persona porta a sobre.
Cada equip d’alumnes, format per estudiants dels cicles formatius d’Artesania en
Cuir i de Gràfica Publicitària, va haver de
proposar el seu concepte de producte, realitzar un prototip funcional, dissenyar la marca, el seu logotip i l’embalatge. A cada equip
se li va facilitar un servomotor, una placa
de control, cablejat i elements de connexió
i l’aplicació mòbil per activar i coordinar el
moviment de l’objecte. A més de la pell necessària per realitzar el prototip.
En el planteig del treball es valorava la innovació i la singularitat del projecte, que
busqués aplicacions no convencionals i
noves categories de producte.

Amb aquesta activitat l’escola pretén desenvolupar la creativitat i la sensibilització
cap al material de base, el cuir, amb criteris
com funcionalitat, ergonomia, sostenibilitat o viabilitat. També es pretén fomentar
la incorporació de les noves tecnologies
en el món de l’artesania i el treball cooperatiu en equip.
La setmana XtremKuir culmina amb una
presentació pública, oberta a la ciutat, on
cada grup mostra el seu prototip de producte i explica el seu projecte. Aquesta presentació es realitza en un lloc emblemàtic
i singular, vinculat al sector de la pell; per
a la primera edició es va escollir la Sala de
les Encavallades del Museu de la Pell i Comarcal d’Igualada i per a l’edició 2015 es va
escollir la sala polivalent de l’espai gastronòmic Somiatruites, al Barri del Rec. Aquesta
presentació final compta amb l’assistència
de representants de l’Ajuntament d’Igualada, del Gremi de Curtidors i de reconeguts
professionals del disseny.
Aquesta experiència es va exposar a la
Jornada de Bones Pràctiques de les escoles d’art i disseny de Catalunya que es va
realitzar a Barcelona el setembre de 2015.
Més informació:
https://xtremkuir.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pAd2ffpeuUc
https://www.youtube.com/watch?v=KucAvv_JVhw
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11 COL·LECCIÓ ORIGAMI
Objectes dissenyats pels alumnes del cicle
formatiu de grau mig d’Artesania en Cuir.
L’origami és l’art del plegament; pot definir-se com una art educativa en què es desenvolupa la creativitat. Partint d’una base
inicial totalment plana, obtenim uns objectes de volums complexos, realitzats en pell
de vaqueta natural.

ESCOLA MUNICIPAL
D’ART GASPAR CAMPS
Av. Barcelona, 105 1r.
08700 Igualada (Barcelona)
gasparcamps@gmail.com
www.escolagasparcamps.org
T. 93 805 52 62

