
Del 6 al 9 de juny de 2016
Biblioteca Esteve Paluzie

Pintura o dibuix 
 Escultura

Manualitats creatives

+60

II Exposició

Inauguració el 6 de juny a les 17 h



PARTICIPA A LA SEGONA 

EXPOSICIÓ D'ART
+60 anys 
DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Quin tipus d'obres es poden exposar?

Pintura o dibuix - Escultura - Manualitats creatives

Què cal fer per poder exposar?

Només has d'omplir la fitxa de participació amb les 
teves dades personals i les característiques de l'obra i 
lliurar la fitxa abans del 31 de maig de 2016, a l'oficina 
del Programa Municipal per a la gent gran.

On pots recollir la fitxa de participació?

Pots descarregar-la a la pàgina web de l'Ajuntament: 
www.bdv.cat/gent-gran

Pots passar-la a recollir per l'oficina del Programa 
Municipal per a la gent gran.

Condicions

- L'artista ha de tenir 60 anys o més i estar  
empadronat a Barberà del Vallès.
- Només s'admetrà una obra per persona.
- Mida màxima de les obres: pintura o dibuix  60 x 40 
cm; manualitats creatives i escultures 40 x 40 cm.
- Totes les obres han d'anar identificades amb nom, 
cognoms i telèfon de l'artista.
- L'admissió d'obres estarà subjecte a les possibilitats 
de la sala d'exposicions (Sala Salvador Allende. 
Biblioteca Esteve Paluzie).      

PROGRAMA MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN
C/ Marquesos de Barberà, 125
Telf: 93.729.71.71    
Mòb: 696.40.37.64 (Trucades, SMS i Whatsapp)
Dll-Dv de 8.30 a 14.30 h

INAUGURACIÓ 6 DE JUNY A LES 17 H



DADES DE L'ARTISTA 

 

INFORMACIÓ DE L'OBRA 
Títol  

Tècnica utilitzada  

Mides  

Descripció  

 

 

 

 

Fotografia (enganxar la fotografia en aquest espai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
IIª Exposició barberART +60 
Del 6 a l'9 de juny de 2016 
Biblioteca Esteve Paluzie 

Inauguració el 6 de juny a les 17 h 
 

Nom  

Cognoms  

Adreça  

Telèfons   

Referència obra

Referència obra

Recollida de les obres un cop finalitzada la 
exposició: 
Divendres 10 de juny, de 10 a 12 h 

Biblioteca Esteve Paluzie 

Lliurament de les obres: 
Dilluns 6 de juny, de 10 a 12 h 

Biblioteca Esteve Paluzie 

 


