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Maribel Espinosa, Elvira Fernández i Carme Brasó. 



2 
 

 

 

ÍNDEX 

 

1. Preàmbul ...................................................... 2 

2. La nostra obra: “L’Albareda” ......................... 4 

3. Per què?........................................................ 6 

4. Materials ...................................................... 7 

5. La Tècnica .................................................... 9 

6. El procés..................................................... 11 

7. L’equip humà ............................................. 12 

8. L’objectiu ................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

1. Preàmbul 

L’Associació d’Artistes Plàstics de Cerdanyola va organitzar durant la primavera i la tardor 

del 2014, un curs-taller de mosaic bàsic al seu local del carrer de les vinyes. A partir 

d’aquesta iniciativa de treball, va sorgir un grup de socis/es que tenen una gran motivació 

per la tècnica del trencadís.  

Es va continuar estudiant les tècniques del mosaic a un segon taller durant el primer 

trimestre de 2015, oferint un altre curs més avançat sobre la temàtica.  

També, n’hem fet tallers de rodals realitzats en mosaics pel Sant Jordi en el 2015 i 2016, 

que tenien roses modernistes plenes de color. 

Vam fer una exposició col·lectiva amb totes les obres fetes pels alumnes a: “L’artista al 

carrer” de 2015, al Roser de maig, i a setembre a l’Ateneu, oferint una demostració en 

directe de com es creava amb el trencadís una jardinera modernista, que avui forma part 

de l’entrada del nostre local del carrer de les vinyes. 

 

 

Mostra Taller mosaic-trencadís en directe de jardinera modernista amb l’equip mosaïcista de l’AAPC a la 

Fira modernista, Roser de Maig, 2015 
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Jardinera de ceràmica modernista finalitzada (col·locació i vorada final), juny 2015 

 

2. La nostra obra: “L’Albareda” 
 

L’empenta i la il·lusió ens ha portat a fer a l’octubre de 2015 una proposta d’oferiment 

artístic de la nostra AAPC a l’Ajuntament de Cerdanyola per a la nostra ciutat, amb sis 

projectes de dissenys diferents elaborats per la mosaïcista Toñi Jiménez Domínguez, amb 

setze anys d’experiència, per a la realització d’un mosaic mural de material ceràmic de 

grans dimensions a un edifici públic municipal, perquè els tècnics de Cultura tinguessin 

diferents mostres per a la seva elecció, valorant l’espai per a la seva ubicació final, i van 

considerar la façana de l’edifici de l’Ateneu com el lloc més adient amb unes mides reals de 

2,5m d’ample x 3,5 m d’alt. 

Finalment, l’equip de Cultura va triar el disseny “L’Albareda” com el més artístic, ple de 

color, en el que es representa un paisatge d’un bosc amb flors que ofereix un contrast entre 

la terra, plena de capes amb estrats terrestres horitzontals acolorits i el cel, amb blaus 

suaus i formes verticals.  
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Disseny a DIN4 de “L’Albareda”, 2014 
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En aquest disseny, l’artista investiga la fragmentació de les tècniques de col·locació del 

mosaic contemporani, triant l’andamento per a aconseguir harmonia entre les línies 

direccionals de les seves peces i l’opus regulatum que li dóna al disseny un efecte 

proporcionat a cada peça. 

Potser una rajola per si sola no podria tenir el suficient valor per ser considerada una obra 

d'art. Però, quan aquesta es fragmenta i s'utilitzen les seves parts per integrar-se amb altres 

rajoles de diferents colors, és en aquest moment, que estem sent testimonis d'una tècnica 

artística denominada mosaic. 

Mosaic és una paraula llatina que es refereix a les muses, ja que en l'Antiguitat es pensava 

que aquest tipus d’elaboracions solament podien ser creades per elles o per persones 

inspirades en elles. 

3. Per què?  

La tècnica del mosaic com a medi artístic gaudeix de dues facetes: tenir una qualitat formal 

i tenir un ample versatilitat expressiva pel nostre poble de Cerdanyola. 

El nostre projecte compleix l’objectiu de posar en valor la nostra cultura catalana i 

magnificar la figura del geni Antoni Gaudí com a gran pioner del trencadís. La seva idea 

innovadora de recobrir virtualment amb rajoles trencades cadascuna de les superfícies 

exteriors dels seus edificis (arquitectura caracteritzada per les corbes i formes sensuals) 

mostren clarament una influència morisca autòctona a Catalunya, i que amb la seva 

originalitat ha captivat al món. 

La nostra decisió, com a Associació, de proposar aquest projecte de mural amb la tècnica 

del mosaic, també s’explica pel fet de ser aquest, un art extremadament adaptable, que 

resisteix la prova del pas del temps i que darrerament ha tingut un nou ressorgiment 

augmentant la seva popularitat.  

Ens proposem que visualment “l’Albareda”, tingui l’estètica i la creativitat que defineix al 

mosaic contemporani. 
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Presentació del projecte “L’Albareda” en mides reals al grup de mosaïcistes a la seu d’AAPC,  gener 2016 

 

4. Els materials  

Els materials que hem utilitzat per a la realització de “L’Albareda” són bàsicament: 

- 20 colors de rajoles catalanes esmaltades de 20x20, malla reticulada, fotocòpia disseny a 

mida real, cola de fuster, paper vegetal i paper carbó. 

 i les nostres eines: 

- Alicates, màquina talladora de rajoles (en recte), polidora elèctrica i llimes manuals. 

 

Tria dels colors de les rajoles, gener 2016 
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Fotocòpia del disseny a mida real amb l’aplicació de la numeració de les rajoles 

 

 

Paper vegetal utilitzat com plantilla per dibuixar cada una de les peces del mosaic-mural 

 

Les despeses econòmiques pel subministrament del material ceràmic i eines principals han 

estat a càrrec de la Regidoria de Cultura de Cerdanyola, sent d'un total de 846,02€. Durant 

el desenvolupament del mosaic, hem necessitat 6 caixes de rajoles més que hem hagut de 

demanar en diferents moments ja que ens vam quedar curts de material. L’Associació ha 

anat cobrint material de despesa petita, com el paper o la cola, i també, va invertir en una 

polidora elèctrica. 
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5. La tècnica 

 

El mètode triat per a aquest projecte, dins les tècniques del mosaic, és el directe sobre 

malla. És perfecte perquè el desenvolupament de l’obra ens permet treballar el trencadís 

en fragments al local de la nostra associació sense interferir en l’espai d’ubicació final.  

 

 

 

Per poder treballar el disseny per parts i sobre pla, hem dividit el mural en 12 fraccions de 

diferents mides, compreses entre 1x1,5m i 1,5x1,5m aprox. cadascuna, on l’hem incorporat 

una malla de la mateixa mida, amb sistema de laterals en ziga-zaga de manera que totes les 

peces encaixen entre elles, perquè la seva col·locació final sigui ràpida i còmoda. La malles 

encaixen entre si pels 4 costats, això, juntament amb la seva grandària fa possible que es 

pugui establir còmodament, reduint els costos d’instal·lació. Al tindre les vores irregulars, 

una vegada encaixats queden totalment dissimulats els límits de cada malla, donant com a 

resultat un agradable efecte de continuïtat. 
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Fragmentació de les 12  fraccions del mosaic-mural per poder treballar per parts 
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6. El procés pas a pas 

Durant el procés, hem fixat les peces de ceràmica una a una sobre cada una de las 12 

mallas, amb cola de fuster per a després poder transportar-les a la seva ubicació final: la 

façana de l’Ateneu que dona a la plaça, on s'engalzaran i s'encaixaran les 12 malles, 

adherint cada una de les malles que formen el mosaic, a la paret o mur mitjançant ciment-

cola. Un cop enganxat, es farà una vorada de color negre amb ciment fi porcellànic per 

totes les juntes, donant-li  el seu acabat final.  

Aquest mètode simplifica el procés de fixació de les peces. 

 

 

 

En aquest últim pas, necessitem l’ajut i la infraestructura de la Brigada municipal per a la 

seva col·locació final, tal i com exposàvem a la nostra proposta a Cultura al febrer de 2015. 

Tenim ara una superfície de 8,75m2 i hem de pensar que estem parlant d’una petita obra 

per les seves característiques. El pes total de la ceràmica d’aquest mural és de 100 kg aprox. 

Per això, es necessiten bastides per a la fixació dels 12 panels amb ciment-cola que només 

els professionals de la Brigada d’obres poden realitzar i fixar les malles perquè hi quedin 

anivellades, finalitzant la feina amb la vorada negra entre les seves juntes. 
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També, és necessari un marc d’acer o altre material inoxidable al voltant del mosaic-mural 

de 2,5 x 3,5m, que ja es va parlar fa uns mesos amb el cap i regidora d’Obres durant la seva 

visita a la nostra seu, on ens van assessorar sobre la seva col·locació, per poder assegurar-

nos que quedi a nivell i recte en tots els seus angles. En aquesta trobada, ens van oferir la 

seva col·laboració i la infraestructura dels professionals de la Brigada d’obres pel procés de 

fixació final. 

7. L’equip humà 

Aquest treball, donat que és un art molt artesà i entretingut, ens ha comportat moltes 

hores d’elaboració, cada peça del mural ha estat tallada a mà.  

Pensàvem que el projecte es podria desenvolupar en un termini de 12 mesos 

aproximadament, però al final ha estat enllestit en 15 mesos, des del febrer de 2016 fins al 

juny de 2017. 

Aquest projecte, que sorgeix de l’Associació d’Artistes Plàstics de Cerdanyola del Vallès, ha 

estat dirigit per Toñi Jiménez amb la col·laboració d’un equip mosaïcista voluntari per la 

realització d “L’Albareda”, treballant els dimarts, dimecres i dijous de cada setmana amb 

una mitja de 7 hores setmanals, cooperant cada artista les hores i dies disponibles de les 

seves agendes. 

L’equip artístic mosaïcista voluntari està composat per: 

Mª Jesús Sarabia, Maribel Pérez, María López, Montserrat Chamorro, Elisabeth Sanz, 

Neus Senties, Carme Minteguía, Esther Rodríguez, Maribel Espinosa, Elvira Fernández i 

Carme Brasó.  

El disseny del logotip de l'AAPC que apareix en "L'Albareda" ha estat creat per l'artista 

l’Anna Riverola, escultora, sòcia i professora de l’Ateneu. 

Gràcies a totes elles, aquest mosaic-mural ha estat possible.  
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També, hem d’agrair com a Associació el fet de tenir aquest espai al nostre local,  on poder 

desenvolupar projectes artístics com aquest. 

 

Anagrama de l’AAPC d’Anna Riverola. Març 2016 

 

8. L’objectiu 

L’objectiu de la nostra obra és reforçar aquesta artesania mil·lenària, una mica oblidada  a 

les rodalies de Barcelona, on no hi ha escoles de trencadís ni tallers de mosaics específics 

on s’ensenyin les tècniques del mosaic, les seves eines, materials diversos… 

Aquest projecte està dirigit a tot el públic perquè tothom que vulgui, pugui admirar la 

bellesa del mosaic. 

Per concloure, volem remarcar especialment que la Associació d’Artistes Plàstics de 

Cerdanyola, ha emprés aquest projecte amb molta il·lusió i amb ganes de deixar la seva 

empremta artística dins d’un espai cultural de gran importància i transcendència  com és el 

nostre Ateneu i a on molts de nosaltres hem ampliat els nostres coneixements artístics. 
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Galeria del procés de “L’Albareda” amb l’equip 

mosaïcista de l’AAPC 

 

 

 

 

Començament per sota, fracció núm. 12. Febrer, 2016 
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Desenvolupament de la fracció núm.11 
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Finalització de la 11ena fracció.  Març, 2016 

 

 

Fraccions núm. 11 i 12 finalitzada. Abril, 2016 
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Mostra del Taller del mosaic-mural “L’Albareda” en directe amb l’equip mosaïcista de l’AAPC davant del 

MAC, a la Fira modernista del Roser de maig, 2016 

 

 

Desenvolupament de la fracció núm. 10.  Juny, 2016 
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Fraccions núm. 7 i 10 encaixades. Juliol, 2016 

 

Fracció núm. 8. Juliol 2016 

 

Fracció núm. 8 finalitzada. Setembre, 2016 
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Desenvolupament de la fracció núm. 6. Octubre, 2016 

 

 

Fraccions núm. 4.  Desembre, 2016 
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Fracció núm. 5. Gener, 2017 

  

Començant el cel amb la fracció núm. 3. Febrer, 2017 
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Fracció núm 2. Març, 2017 

 

Fracció núm 2 finalitzada. Abril, 2017 
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Fracció núm. 1, començament i acabament. Maig, 2017. 

 

MURAL FINALITZAT 

 

Encaixades les 12 fraccions, de mides diferents on no s’aprecia la divisió de les mateixes, formant ara tot un 

paisatge: “L’Albareda” Juny, 2017 
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Netejant la cola adherida a les peces de ceràmica 

 

Presentació sobre el paviment de les 12 fraccions encaixades amb les mides totals. Juny, 2017 
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Celebració de la finalització de “L’Albareda” amb l’equip mosaïcista. 28 de juny de 2017 

 

 

 

L’EQUIP DE MOSAÏCISTES DE L’AAPC 

Cerdanyola del Vallès, 4 de juliol de 2017 

 

 

 

 


