Aprèn
tècniques
escultòriques

Explora
nous llocs

Delecta’t amb
la gastronomia
local

Descobreix la teva creativitat a Espai l’Arenal a Ulldecona (Terres de l’Ebre) amb els cursos d’escultura de sorra d’Arenas
Posibles. Tota una font d’inspiració, sostenible i de qualitat, per gaudir d’una original experiència única al sud de Catalunya!

Espai l’Arenal
Ubicat a Ulldecona (Terres de l’Ebre), Espai l’Arenal és
la seu d’Arenas Posibles. Aquest espai totalment adaptat per a la realització dels cursos d’escultura de sorra,
és un acollidor oasi artístic immers en la natura i amb
raconets molt especials, perfecte per cultivar la creativitat, el desenvolupament personal i el treball en equip.
Aquí, abraçats per l’encant de la serra del Montsià i del
Parc Natural dels Ports, respirareu aire pur i gaudireu
de la tranquil·litat d’un indret singular mentre perfeccioneu les vostres habilitats artístiques en un taller d’escultura excepcional.
El clima és agradable i l’entorn ofereix moltíssimes possibilitats per perdre-us en ell mentre l’exploreu i viviu
activament el patrimoni gastronòmic, històric, natural,
arquitectònic i artístic.

Vídeo | Així és l’escapada
creativa a Espai l’Arenal!

Descobreix la teva creativitat!
info@arenasposibles.com
Tel. (+34) 639 889 360
arenasposibles.com

Escapada
creativa
by

Cursos d’escultura
de sorra a Espai
l’Arenal a Ulldecona
(Terres de l’Ebre)

Descobreix la
teva creativitat!

Procés

A

Els cursos d’escultura
de sorra
UNA EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA
I MINDFULNESS

Contacta amb la natura

Modalitats
Benvinguda

B

Selecció del tema
de l’escultura

C

Procés de creació de la peça
amb el suport d’escultors
professionals

Es poden realitzar pauses relax a les diferents
àrees de descans, com ara la piscina.

FAQ

Els nostres cursos d’escultura de sorra potenciaran la vostra destresa artística i
faran que la vostra creativitat flueixi.

Format: grups o individual
Utillatge: nosaltres ens
encarreguem de tot
Estació: en qualsevol moment
de l’any
Idioma: català, castellà,
anglès, italià

1 sessió (4 - 5 hores)

2 - 3 dies

Tu tries

Escultura petita

Escultura gran

Tu tries

Curs intensiu

Curs extensiu

Curs a mida

Gaudeix de l’aire lliure a Espai l’Arenal mentre aprens
a encofrar, compactar i
modelar, així com trucs i
tècniques per esculpir la
sorra.

Treballa a l’aire lliure a Espai l’Arenal amb fins a dues
tones de sorra!

Realitza un taller d’escultura de sorra inoblidable i
personalitzat a Espai l’Arenal.

Fomenta el creixement
personal

A banda d’aprendre a encofrar, compactar, modelar, i trucs i tècniques per
esculpir la sorra, durant el
procés de formació t’enfrontaràs a reptes com ara
controlar l’alçària de la figura o realitzar acabats de
qualitat.

I a més…

Si necessites ajuda amb l’allotjament, les activitats o la
gastronomia, et podem donar un cop de mà.

Arenas Posibles

De quants dies disposes i
quin és el teu objectiu? Et
dissenyarem el teu curs a
la carta!

Team buildings per
a empreses

Estimula la creativitat

Millora la concentració

Temàtica: proposada o lliure

Planifica la teva estada
creativa!

Estimula la productivitat a
través de la creativitat a Espai
l’Arenal o en qualsevol altre lloc
del món.
Informa-te’n a
arenasposibles.com

Escapada creativa és una iniciativa dels escultors Sergi Ramírez
i Montserrat Cuesta, fundadors d’Arenas Posibles, empresa líder en creació d’escultures de sorra per a tota mena d’esdeveniments i publicitat. Pioners en l’escultura de sorra professional
des de 1988 i amb una trajectòria a escala internacional, ens
encanta la creativitat i el contacte constant amb la natura.
A banda de crear escultures de sorra per tot el món, també som
organitzadors de tota mena de grans i petits esdeveniments relacionats amb les escultures de sorra, com ara festivals internacionals d’escultures de sorra, jornades d’animació de platges,
tallers infantils i activitats de team building.
La il·lusió, la passió, la curiositat i el compromís professional
amb el sector, defineix com ens agrada fer les coses per compactar uns fonaments sòlids i plens de colors.

