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8a Exposició col∙lectiva de pintura  

 Del 31 de maig al 8 de juny de 2012  Del 31 de maig al 8 de juny de 2012 



“¿Qué sería de la vida, si no tuviéramos 
el valor de intentar algo nuevo?” 
 

Vincent Van Gogh 

F a vuit anys algú va decidir plantejar-se el repte d'intentar que els 
seus alumnes coneguessin i apreciessin el valor d'una cosa tan 

poc material com l'art i el gaudi que aquest pot arribar a produir en 
l'esperit de l'ésser humà. 
 

Com a conseqüència, l'escola Pare Enric d'Ossó va decidir plantejar-
se un altre repte: obrir les portes al barri i oferir el seu espai a tots 
els artistes, a totes les persones que poguessin transmetre aquest 
amor, aquesta dedicació, aquestes ganes de vibrar i de sentir passió 
per una afició, per un somni... per la Pintura. 
 

En aquest temps s'han creat uns llaços d'afecte, d'estimació i de 
col·laboració amb tantes i tantes persones del barri que s'han 
acostat a l'escola a conèixer-nos, a valorar-nos i a participar amb les 
seves obres en el nostre projecte.  
 

Gràcies als que, amb la vostra participació i el vostre exemple, ens 
ajudeu a educar les futures generacions en els valors de l'esforç, el 
treball, la dedicació, la sensibilitat i , sobretot, de la il·lusió.  

“¿Cómo no voy a creer en 
Dios? No hay artista que pue-
da no creer en Él. Dios nos 
hace pintar.” 

Raúl Soldi 

Provi Agüero   
Trini Alcaide 
Ana Ambit   
Pepi Arbiol   
María Barranquero   
Rafael Calera   
Carmen Cotera   
Conchita Escudero   
Encarna Esteban   
Juan Fernández   
Mª Rosa Gallego   
María García   
Antonio García 
Mª Carmen García   
Francisco Gómez 
Leonor Hernández 
Andy Hernández   

Francisco Jiménez   
Jordi Johera   
Mª Carmen López   
Tony Marín   
Daría Martín 
Eloi Martín 
Carmen Moreno   
Fernado Olivera   
Conchi Padilla   
José María Páez   
Críspulo Picazo   
Francisco Ramos 
Sebastián Ruíz   
José Ángel Sanz 
Manuela Sanz   
Carmen Tibado  

Participen a la mostra: 

"... no es primordial entender de pintura; la pintura y el buen arte se 
siente, se ama, toca nuestra fibra interior, se escucha como se escucha 
la buena música y según la sensibilidad de cada persona se aprecia y 
se disfruta de manera diferente, pero nadie debe hacer “literatura”, 
hacer que nos guste mediante la palabra aquello que no nos llega a 
nuestro corazón a través de la vista."  

G. Martí Ceballos  


