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 Artiludic

ESCENOGRAFIA
I ESCULTURA

Creem, muntem i gestionem obres
escultòriques, bestiari popular,
escenografies i settings per
esdeveniments, festes i cultura
popular.

Unim els nostres bagatges professionals i
acadèmics (escenografia, escultura, educació,

lleure, art, etc.) per crear la cooperativa
Artilúdic SCCL i donar respostes creatives i

artístiques a diferents circumstàncies.

CONTACTE

ARTILÚDIC
SCCL

SOM COOPERATIVA
Perquè creiem que les necessitats de les
persones, la innovació, la sostenibilitat, la

participació i la inclusió han d'estar al centre.

Júlia Ferrer Pujolar i Enric Porta Sàrries.



CAMPS DE TREBALL I
CASALS

Col·laborem amb l'administració i entitats que ens
demanen propostes educatives i lúdiques per a joves
i infants. A través de la creació ajudem als grups a

tirar endavant projectes per la seva comunitat
(poble, barri, ciutat...) i sentir-se part de la celebració

o esdeveniment. 
 

FOTO: Camps de treball basats en el Mercat Romà de
Guissona (4) ||  Casalet de carnaval. Plans de Sió. (2)

PROJECTES COMUNITARIS
Ens contacten col·lectius que tenen ganes de

desenvolupar cocreacions en xarxa extenses. Ens
basem en l'horitzontalitat per desenvolupar

projectes creatius que reforcin la cohesió social. 
 

FOTO: Taller de decoracions de Nadal a la Mariola (5) 

COL·LABORACIONS AMB
ENTITATS EDUCATIVES
L'expressió artística ens dóna les eines per

desenvolupar projectes específics en escoles,
instituts, etc. on no sempre es disposen dels
recursos per desenvolupar les seves idees. 

 
FOTO: Part del projecte Treu la Teva Bèstia a

l'Institut Castell dels Templers (1)

TALLERS
Col·lectius petits, associacions, grups d'amics, etc.

que necessiten recursos artístics ja sigui per falta de
formació, temps, com a excusa per trobar-se o

resoldre necessitats i dubtes específics.
 

FOTO: Taller/ col·laboració amb l'escenografia dels
Pastorets de Tàrrega. (3)
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PROJECTES
SOCIALS
Participem de projectes comunitaris,
camps de treball, projectes socials,
etc. que tenen l'art, l’expressió
artística i/o l'artesania com a eix
vertebrador.
Oferim els nostres coneixements
artístics per aportar respostes i
adaptar-les a les necessitats de cada
persona o grup.


