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"Corregir i augmentar: això és la cultura"
Joan Fuster

'
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Des de fa mesos el món està pendent de la COVID-19, la 
malaltia causada per la infecció pel virus SARS-CoV-2. 
Els nivells d’extensió d’aquesta malaltia la van elevar a 

pandèmia mundial segons l’Organització Mundial de la Salut el 
passat 11 de març de 2020. Tots els sectors econòmics i socials 
s’han vist clarament afectats per les conseqüències del virus.

A l’estat espanyol es va declarar l’estat d’alarma el passat 13 de 
març i un seguit de mesures que van afectar la lliure mobilitat 
de persones, de l’activitat econòmica i de molts sectors productius. 
Un sector que també s’ha vist afectat és el sector cultural. Tots els 
subsectors han hagut d’aturar la seua activitat. Aquesta aturada de 
l’activitat ha comportat una davallada econòmica molt important 
per un sector que ja estava malmés per si sol. Aquest descens de 
l’activitat econòmica deixa molts interrogants sobre com quedarà 
el sector quan es puga tornar a la normalitat.

Els artistes plàstics també s’han vist afectats per aquesta situació: 
l’aturada ha tingut conseqüències per la majoria d’activitats 
programades, exposicions, vendes, etc.

És per això que l’objectiu d'aquest projecte era clar. Estudiar 
l’impacte que tindrà la COVID- 19 a la cultura i concretament als 
artistes plàstics, per ajudar-los i visualitzar els seus treballs.

Aquesta pandèmia ens ha portat a pensar i repensar, projectes, 
espais i sectors. Durant plena pandèmia, la regidoria de Cultura de 
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la ciutat d'Alcoi, va pensar una sèrie d'ajudes als diferents sectors 
culturals, dins del programa d'ajudes ReactivAlcoi. Ací va nàixer una 
idea: INDUSTRI.ART

Vam idear fer una convocatòria oberta als participants del projecte 
de la plataforma INDUSTRI.ART. Els artistes que volien participar 
havien d'estar en el projecte INDUSTRI.ART i podien presentar tres 
obres en un rang de preu que no superara els 1.000 euros. En total, 
han participat un total de 54 artistes amb 162 obres d'art.

Es va nomenar una comissió d'expertes del món de l'art, per 
fer la valoració i assessorar a l'Ajuntament en aquesta proposta 
d'adquisició d'obres d'art, per a la incorporació a la Col•lecció 
Municipal d'Art d'Alcoi. La comissió de valoració de les obres 
presentades, va estar formada per Rosa Maria Castells González, 
conservadora del MACA; Irene Ballester Buigues, membre del 
Consell Valencià de Cultura; Pilar Tébar Martínez presidenta de 
l’Associació Valenciana de Crítics d’Art i Lucia Romero Segura, 
Secretària de la Comissió d'Arts Plàstiques del Consell de 
Cultura d'Alcoi.

Aquesta comissió de valoració, formada per gent amb una 
llarga trajectòria en el món cultural, han seleccionat d'entre els 
participants, un total de 27 obres de 24 artistes diferents, 11 dones 
i 13 homes, que inclouen tècniques artístiques molt variades: olis, 
aquarel•les, acrílics, il•lustracions, fotografies, vídeos o collages, 
entre altres.

Unes obres que augmentaran el valor de la Col•lecció 
Municipal d'Art d'Alcoi, ampliant-la tant quantitativament com 
qualitativament, i aportant també un plus de contemporaneïtat 
a les obres propietat del Consistori amb la inclusió de disciplines 
actuals que fins ara no havien sigut contemplades.
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Hauríem d'agrair a molta gent, que aquest projecte siga hui una 
realitat i puga'm tindre a les nostres mans aquest catàleg i poder 
visitar aquesta exposició. En primer lloc a tots els artistes i com no, 
al pare de la imatge identitària i marca del projecte, Pepe Valiente.

Però en aquesta ocasió, voldria deixar per tancar aquest capítol 
d'agraïments a tot el departament de cultura. Gràcies, Miquel, 
Bego, Xenxu i Gilberto.

Raül Llopis i Palmer
Regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi
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                                                Rafa Calbo
Estructura modular binària X-XI

Mixta/metacrilat
50 × 35 cm
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Ximo Canet
Desdibuixant el present
Mixta sobre tela 
81 × 120 cm



11ǀ

                                                Xavi Ceerre
Tràfic 03

Oli, carbonet, barra d'oli i retolador sobre paper
50 × 70 cm
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Vincent CVD Spek
Registro temporal n° 9
Mixta i assemblage sobre arpillera
100 × 100 cm
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                                                Luisa Fuster
Bosc primari

Mixta sobre llenç
110 × 140 cm
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Ferran Gisbert
Templo 01
Pintura
150 × 150 cm
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                                                Damià Jordà
Joguets trencats

Vídeo
4'32''
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Mónica Jover
Green composition
Acrílic i fil sobre llenç
75 × 60 cm
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                                                Aurelia Masanet
Pestañas lluviosas

Collage, paper de seda i organza/bastidor
75 × 75 cm
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Aurelia Masanet
S/T
Collage, paper de seda i organza/bastidor
75 × 75 cm
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                                                Lirios Matarredona
La carrasca 1, 2 , 3

Mixta, xilogafia i estampació monotip oli (1,3)/Mixta, xilografia i carborundum (2)
45 × 55 cm (1)/38 × 57 cm (2, 3)
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Sari Miró
Proyecto piscina II
Collage i oli
40 × 50 cm
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                                                Paloma Orts
XIII Pont de les 7 llunes

Vídeo-acció
6'24''
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Vanessa Palacios
Rostres (díptic)
Mixta sobre taula
100 × 162 cm
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                                                Fran Parreño
Pay Pay

Il·lustració
29,7 × 42 cm c/u
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Jaume Pérez
Crash
Acrílic sobre llenç
90 × 75 cm
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                                                Enric Piera
Vides invisibles

Mixta/teles
100 × 100 × 10 cm
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Rosa Ripoll
Me quedo con la lluvia
Oli sobre tela
100 × 120 cm
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                                                María Salcines
Casa d'escaló

Aquarel·la sobre paper
50 × 30 cm
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Gloria Segura
Retaule de santa Georgina
Collage fotogràfic
85 × 120 cm
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                                                Silvia Sempere
Dansa viscosa recycled

Fotografia
28 × 32 cm
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Josep Sou
Fràgil
Impressió digital sobre llenç
75 × 75 cm



31ǀ

                                                Ignacio Trelis
El músico de las Qraqeb
Aquarel·la sobre paper

35 × 25 cm
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Marc Vicens
Coronavirus
Impressió fine art sobre paper fotogràfic 
130 × 100 cm
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                                                Jordi Vila
Fàbrica a l'hivern

Oli sobre tela
60 × 60 cm










