
9a MOSTRA d’ART SOCIAL de Mataró 
del 24 al 30 d’abril 

 

QUÈ ÉS? 
La 9a Mostra d’Art Social de Mataró  és un espai on ensenyar i donar a conèixer qualsevol creació 
artística o altra proposta que tingui a veure amb el món social, amb les persones, amb l’emoció, amb la 
realitat, amb les idees, amb els somnis, amb el canvi, amb la transformació social… Està oberta a 
tothom i el que pretén és atreure i arribar a molta gent i que tothom pugui participar-hi, de la manera i 
que sigui i impregnar-se i aprendre de tot el que es visqui. 
Qualsevol idea o proposta pot ser benvinguda, espectacles, actuacions, performance, xerrades, 
col·loquis, tallers, exposicions… Teatre, dansa, circ, titelles, fotografia, pintura, escultura, poesia, 
cinema, música… I el fil amb el camp social també qualsevol és bo, ja sigui qui realitza la proposta, a 
qui va dirigida, quin és el tema o la idea que tracta… 
 
En resum, la Mostra d’Art Social  és una setmana de manifestacions artístiques i culturals, de 
creativitat, d’aprenentatge individual i col·lectiu, de diversitat i de compartir. 
 

QUAN I ON ES FA? 
La Mostra tindrà lloc  del 24 al 30 d’abril del 2017 a Mataró . Els espais s’adjudicaran en funció del 
format i les necessitats de cada proposta. Aquests poden ser a l’aire lliure o en espais tancats (places, 
centres cívics, bars, museus, sales de música, teatres…). 
 

COM PARTICIPAR-HI? 
Per participar-hi cal enviar, amb assumpte MOSTRA + [TÍTOL PROPOSTA] a: 

entramat@entramats.cat , la següent informació: 

- Breu descripció de la proposta que es presenta. 
- Necessitats específiques (material, espai…). 
- CV i/o informació rellevant de la persona, entitat, companyia, etc. de qui la presenta. 
- Dades de contacte de la persona, entitat, companyia, etc. de qui la presenta. 
- Material fotogràfic/audiovisual, si se’n té. 
- Pàgina web/blog, si se’n té. 
- Límit per enviar propostes: 31 de gener del 2017 

 
PER MÉS INFORMACIÓ: 
entramat@entramats.cat  
tallerdidees@entramats.cat  
678352390  
 

 
Organitza: Col·labora:  

 
 




