15a Trobada de pintors
del Baix Llobregat

Diumenge 11 de maig

Esplugues capital de la pintura al Baix Llobregat 2014

exponsor

exponsor

exponsor

Presentació

Fa 15 anys, de l’escola de dibuix i pintura municipal va sorgir un grup de persones amb vocació artística i
creativa, així va néixer el Cercle Artístic d’Esplugues .
Des de el començament ha tingut la voluntat de ser obert a totes les disciplines artístiques i creatives,
des de la pintura a l’escultura, la música, la joieria, la fotografia, el gravat, etc i a tothom, des de la
infància a gent gran.
D’ansà de la nostra fundació no hem parat, em participat en nombroses exposicions, fires, trobades i
certàmens donant a conèixer l’art i els artistes d’Esplugues a reu de la província.
Hem rendit reconeixement a diversos artistes locals per la seva obra i també en diverses ocasions ens
han reconegut la nostra labor, així l’Agrupació de Cercles d’Art ens va escollir al 2003 per
organitzar la 5a Trobada de pintors del Baix Llobregat, que en opinió de la majoria d’agrupacions
va ser una de les millors tan en participació com per l’organització gràcies al treball en equip i la
voluntat de superació que ens caracteritza.
Enguany hem tornat a ser elegits per fer realitat la 15a Trobada de pintors del Baix Llobregat, i
Esplugues al 2014 serà un cop més la Capital de la pintura al Baix Llobregat.

DATA i DADES
1.

Data : diumenge 11 de maig de 2014, coincidint am la Fira d’Entitats (activitat de màxima afluència)

2.

Ubicació de la trobada: darrere la carpa del mercat municipal de La Plana, en la zona asfaltada

3.

Assistència d’artistes prevista: uns 120 artistes, de uns 15 municipis. Cada artista disposarà de ½ tanca.

4.

Horari: de 10 del matí a 2 de la tarda (amb possibilitats a fer el mateix horari que la Fira d’Entitats)

ACTIVITATS DE LA TROBADA
1) Recepció dels artistes participants i entrega d’acreditacions: 9 del mati
2) Recepció de autoritats i exponsors
3) Inauguració de la Trobada: 10 del matí
3) Reportatge fotogràfic i entrega de diplomes
4) Actuacions de diferents entitats i associacions locals
5) Elecció de la ciutat on es farà la propera trobada: 14 h
6) Cloenda i refrigeri : 14.00 h
S’editarà un book amb els artistes participants (petita ressenya de cada artista i foto de la seva obra)

Rambla del Carme
(entre el Carrer Llunell i el carrer Quintana)

Imprescindible confirmar la vostra assistència abans del 15 d’abril
xavieribo@gmail.com
Telf. 617 147 130

Nota:
l’espai destinat a cada artista (1/2 tanca) es reserva fins a les 10 h, a partir d’aquesta hora queda a disposició dels
artistes assistents

Tramvia parada
La Sardana

trobada

