
 

TALLER DE CREACIÓ DE FIGURES I DECORACIONS 
 
Tècniques de modelatge, motlles de silicona i contramotlles 
Porexpan, fibra de vidre, resina acrílica, silicona, espuma de poliuretà, 
làtex, Urecoat, plastilina... 
 
Totes les sessions es faran els dissabtes, a les 11h del matí, a can Saladrigas 
Durada de les sessions 2.00h 
 
 
18/03/2023 
sessió 1: Presentació talleristes: Miquel Grima i Eloi Linuesa. 

• projectar modelat de figura per construir-la en pòrex (pórexpán) 

• projectar la decoració en un espai concret 

• Exemples de props especials (ficticis amb motlles de dues parts) 

• característica i petita demostració de cada eina i material 
 
25/03/2023 
Sessió 2: Modelatge i construcció de figures en pórex Tallerista: Miquel Grima 

• Tallat en pórex, d'una petita maqueta del projecte escollit (40 cm max). diferents formes 
de treballar el material, inserció de l' estructura, etc... 

 
01/04/2023 
Sessió 3: Modelatge i construcció de figures en pórex Tallerista Miquel 

• Acabats i recobriments enduridors del pòrex 

• pintats i envellits de la figura 
 
Dissabte dia 8 (Setmana Santa): no hi haurà sessió. 
 
15/04/2023 
Sessió 4:Elaboració de props especials Tallerista Eloi Linuesa 

• Elaboració d'un motlle de silicona en dues parts de l´objecte escollit, (farem el llit a 
l'objecte amb plastilina, coincidint amb el partage necessari, i abocarem la silicona ) 

 
22/04/2023 
Sessió 5:Elaboració de props especials Tallerista Eloi Linuesa 

• Elaboració d'un motlle de silicona en dues parts de l´objecte escollit (Farem el primer 
contramotlle, amb resina acrílica, netejarem la plastilina, i abocarem la silicona de la 
segona part) 

 
29/04/2023 
Sessió 6:Elaboració de props especials Tallerista Eloi Linuesa 

• Elaboració d'un motlle de silicona en dues parts de l´objecte escollit (farem el segon 
contramotlle, i procedirem a obrir el motlle, extreure l'original, i omplir el motlle amb el 
material escollit. per extreure la primera copia.) 

 
Materials que es faran servir en el curs: 

• Pórexpan, fibra de vidre (vel i manta), resina acrílica, silicona, espuma de poliuretà 
(rígida i elàstica), Làtex, Urecoat, plastilina. 

 
Professors talleristes: 
 
Eloi Linuesa 
 
Eloi Linuesa és escenògraf. Els primers muntatges teatrals rellevants en què va prendre part i 
en els quals es va formar com a professional van ser Cegada de amor amb la companya La 



 

Cubana, Els Pirates amb la companya Dagoll-Dagom, Salvats amb la companya Zitzània 
Teatre, Mel i Meló amb la companya Chicos Mambo Show, Aquí no paga ni Dios amb la 
companya Bonaparte, i Comedia Negra amb la companya Pararam. 
 
D'una manera regular, ha fet atrezzo tant al Teatre Nacional de Catalunya com al Gran Teatre 
del Liceu, ha participat en muntatges i ha fet assistències d'escenari en espectacles com La 
mare coratge, L'Estiueig, Coriolà, Bésame el cactus i òperes com Don Giovanni, Turandot i Un 
ballo in maschera. 
 
En el món de la publicitat, també ha organitzat i dirigit grups de treball per efectuar feines de 
construcció, efectes especials o/i atrezzos amb productores com Café Films, Back Stage 
Films, Rodar 2 SL, Cmm Exclusivas i Monkey Films. Igualment, ha treballat com a docent a 
TV3 i a l'Escola de maquillatge Cazcarra en cursets d'efectes especials aplicats a vestuari. 
 
Dintre del projecte Gallum Gallum ha estat l'encarregat de realitzar el motllo i les còpies de 
l'escultura del Pollastre Pota Blava de Mariano Ríos. 
 
Miquel Grima 
  

Forma part de Tekné Estudi, una cooperativa d’Olesa de Montserrat especialitzada en treballs 

escenogràfics. 

 
 

Inscripcions presencials 
al Centre d’Imatgeria Festiva del Poblenou, Can Saladrigas. 
c. del Joncar, 35 – Barcelona 
 
Pagament i quota 
Amb tarja bancària o transferència. 
Quota: 
Pagament únic, al fer la inscripció : 225’00€ (inclou els materials) 
Pagament Fraccionat: 

50% al fer la inscripció : 112’50 € 
50% el dia 1 d’abril : 112’50 € 

 
Quota per a socis de la Colla del Drac i Colla de Gegants: 150€ 
 
Contacte 
cansaladrigas@gmail.com 
tel. 93 300 28 12 
web: http://dracsgegants.blogspot.com/ 

 
 

http://gallumgallum.lacapsa.org/
mailto:cansaladrigas@gmail.com
http://dracsgegants.blogspot.com/

