
Amb el suport de:
Organitza:

Comissió Salut Mental

Pintar com a teràpia
d’Abel Rivas i Estanis Raya

Abel Rivas Garrote

Estanis Raya Perelló

Del 10 al 25 octubre, Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet (Berga)
Inauguració 10 de novembre a les 18:30

Del 28 d’octubre al 8 novembre, Biblioteca Guillem de Berguedà (Puig-reig)  
Inauguració 28 d’octubre  a les 19:00

Del 9 al 29 de novembre, Biblioteca de Gironella (Gironella)
Inauguració 9 de novembre a les 12:00

Va néixer a Badalona l’any 1973 però als 4 anys va 
venir a viure a Berga.

Des de petit li ha agradat molt dibuixar i pintar i el seu 
trastorn mental li ha permès veure el món d’una altre 
manera i a fer que s’aboqués totalment a la pintura.

Va estudiar a l’escola d’Arts i Oficis de Gironella dibuix 
i pintura a Puig-reig.

Ha estat deixeble dels pintors Joan Ferrer i Àngel 
Escribano.

A l’Abel li agrada que cada quadre expliqui una 
història.

L’any 1988, quan tenia 15 anys, li van encarregar fer el 
cartell de les festes de Sta. Eulàlia i va agradar molt, 
diuen que ha sigut un dels millors.

Des de petit li han agradat molt els còmics i també ha 
fet pintures en aquest format.

Va néixer a Barcelona l’any 1979 i fa 3 anys 
que viu a Berga.

Va tenir la sort de poder parlar amb l’Amma 
(hinduista que alleuja el patiment físic i 
psíquic amb abraçades) i li va dir que per 
curar-se havia de fer manualitats. Al principi 
no ho va veure gaire clar però amb la 
companyia de la seva parella, que li agrada 
pintar, va començar a fer els primers passos.

Fa poc que pinta, és autodidacte i ha entrat
al món de l’art gràcies a Parelles Artístiques. 

La pintura l’ha ajudat a mantenir la ment en 
l’obra i a posar-se uns objectius a assolir.

“És molt important tenir la ment i les mans ocupades, tenir uns 
objectius a assolir i sentir-se realitzat al veure el procés creatiu”.


