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ORGANITZA:

CARTELL
Aquest any també, s’ha editat una
estampa numerada del cartell de
l’edició d’enguany. Es pot obtenir a la
taula del servei d’informació.
VENTALLS
L’adquisició d’un ventall s’ofereix com
l’oportunitat de tenir una petita obra
personalitzada d’algun dels artistes
que concorren a la fira. Es troben a la
taula d’informació de la fira.

ASSOCIACIÓ FIRA D’ART
SALÀS DE PALLARS
C/ Bon Jesus, 5
Salàs de Pallars
25693 Lleida
contacte@firadartsalas.cat
www.firadartsalas.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

AJUNTAMENT DE
SALÀS DE PALLARS

CONSELL COMARCAL
DEL PALLARS JUSSÀ

DLT: L-1175-2015 – disseny PORTADA: toormix – MAQUETACIÓ: XESCO PASTOR

L’any 1990 s’inaugurà la 1ª. Fira d’Art
amb el cartell de Josep Guinovart
simbolitzant els trets que guiaran les
següents edicions : els arcs de les eres,
els marcs dels quadres i el rostoll de
l’estiu.
Aquesta imatge va obrir el camí a
un conjunt d’artistes que van ser els
autors dels cartells que identificarien
les successives fires: Tom Carr, Carme
Miquel, Pujol Grau, Subirachs, Joan
NATURA
— Brossa, Pitti, Vittorio Amadio, SolerCIVILITZACIÓ
Jové, Marisa Marconi, Albert Casals,
Hernández Pijoan, Perecoll, Silvio
Craia, Clodoveo Masciarelli, Pere Díez
Gil, Francisca Blázquez, Lluís Barba,
Pepe Camps i Àlvar Calvet.
La col·lecció dels cartells originals, les
obres guanyadores dels concursos de
pintura i les cessions desinteressades
d’obres de pintors participants als
certàmens han dotat la Pinacoteca
d’un fons d’art que contribueix a
engrandir el llegat cultural de la vila.
Segons esmenta Josep M. Cadena
en el llibre “Els darrers vint anys de
la Fira d’Art de Salàs de Pallars”, els
artistes representats i els cartells
realitzats donen un ventall ampli i prou
interessant de diferents aspectes de
l’art contemporani.

La 25ena. Fira vol mostrar una
retrospectiva de la historia gràfica
de la Fira d’Art exposant tot el fons
de la Pinacoteca. Es podrà veure a la
Pinacoteca, a la sala de l’Associació
de Gent Gran, a l’alberg La Solana,
al Bar Nicoleta (antic Bar Camats), al
la Pizzeria l’Era del Salasse, a l’HotelRestaurant Bertran, al Bar-Restaurant
l’Era de’n Balust i a PIOLETXPERIENCE.
Paral·lelament les eres acolliran els
expositors anuals i el Pis del Mestre la
secció de fotografia .
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Allotjament

ERA DE MORLANS

PIZZERIA & TRATTORIA
L’ERA DEL SALASSE
HOTEL-RESTAURANT BERTRAN

BAR-RESTAURANT
L’ERA D’EN BALUST
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Església

13:30h – Tancament dels espais firals.
18:00h – Obertura dels espais firals.
20:30h – Actuació musical “Asprit de vi”
(banda de rondalla folk).
Lloc: Era de Pòlit.
20:30h – Tancament dels espais firals.

11:00h a 13:00h – Taller infantil: Andy Warhol.
A càrrec de Núria Gonzàlez.
Lloc: Era de Morlans.
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Ajuntament

02 El concurs s’obrirà oficialment
el diumenge 16 d’agost a les 9:00h i
finalitzarà el mateix dia a les 13:00h.

11:00 h – Obertura dels espais firals.

ERA DE PÒLIT

Restaurant
Font

11:00h – Obertura dels espais firals.

10:00h a 13:00h – Taller fotogràfic “Dins la
càmera”.
A càrrec de Cori Pedrola.
Lloc: Plaça del Mercat.

CASA BARTA

Espais d’activitats de la fira

Zona d’aparcament

01 Entraran a formar part del
concurs tots aquells que pugin
fotografies a Instagram amb l’etiqueta
#firadartsalas.

9:00h – Inici del 2on. Concurs Instagram.
Tema: “Aplec de Sant Roc”, #firadartsalas.
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BAR NICOLETA

Parada bus

10:00h a 13:00h – Taller fotogràfic “Dins la
càmera”.
A càrrec de Cori Pedrola.
Lloc: Plaça del Mercat.
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DIVENDRES 14

13:30h – Tancament dels espais firals.

19:00h – Inauguració.
Xerrada a càrrec d’Oriol Armengou de
l’estudi de disseny gràfic TOORMIX.
Lloc: Pinacoteca.

18:00h – Obertura dels espais firals.

20:00h – Tast musical:”Quadres d’una
exposició” de Modest Mússorgski.
A càrrec del Celler Vila Corona i Ramon
Costa (musicòleg).
Lloc: Sala de l’Associació de Gent Gran.

18:30h – Entrega de premis del concurs
d’Instagram.
Lloc: Pinacoteca.
20:00h – Tancament dels espais firals.
20:00h – Projecció de pel·lícula.
Lloc: Sala de l’Associació de Gent Gran.

03 El tema del concurs serà “Aplec de
Sant Roc”.
04 Les fotografies hauran d’estar fetes
en el període del concurs. Se’n podran
fer tantes com es desitgi, totes entraran
en el concurs.
05 Les fotografies han de ser originals
i fetes amb dispositiu mòbil (Android/
Iphone).
06 La participació és gratuïta.
07 Totes aquelles fotografies penjades
abans o després de les dades marcades
o que no s’adeqüin a les condicions del
concurs, quedaran automàticament
descartades.
08 Els guanyadors seran contactats
a través d’un missatge a la seva
fotografia. Els seus noms es faran
públics a Facebook, Twitter i web de
l’Associació.
09 Els guanyadors hauran de posar-se
en contacte amb l’Associació al correu
contacte@firadartsalas.cat per enviar
la fotografia amb la resolució més gran
possible.
10 S’atorgarà 1r., 2n. i 3r. premi. Els
premis s’han de recollir personalment
o per delegació amb una altra persona
amb una autorització per escrit.

11 Totes les imatges que participin en
el concurs podran ser utilitzades per
l’Associació en campanyes de promoció.
12 La publicació d’imatges a Instagram
amb l’etiqueta del concurs significa
l’acceptació d’aquestes bases.
13 D’acord amb la llei de Protecció de
Dades de caràcter personal, les dades
dels guanyadors no s’incorporaran a
cap fitxer.
12 El jurat estarà format pels actuals
membres de l’Associació de la Fira
d’Art. Per al veredicte, consultar el
programa.
L’organització no es fa responsable de
cap problema o error tècnic d’un sistema
en línia informàtic, servidor o proveïdor,
equip informàtic o error de software
de qualsevol correu electrònic que pugui
produir-se.

CONCURS
D’INSTAGRAM
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PROGRAMA
D’ACTES

PIS DEL
MESTRE

DISSABTE 15

