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CENTRE CÍVIC TORRE LLOBETA 
Convocatoria artística 2022 
 
 

10a MOSTRA D’ART EN FEMENÍ 
 

Un any més convidem  les dones a expressar-se a 

través de l’art, per visibilitzar les històries, sentiments i 

experiències de cadascuna d’elles.  

  Enguany la Mostra, té com a tema  

 

Feminitats.  Noves formes de ser 

 i sentir-se dones 
 

Volem que aquesta mostra sigui una oportunitat per promoure la 

creativitat en l’àmbit de les arts visuals  i un espai de diàleg,  intercanvi i 

reflexió així com també d’experimentació amb estils, colors, textures... 

Si feu pintura, fotografia , dibuix, il·lustració, etc... i esteu interessades en 

participar, podeu enviar-nos un mail amb les vostres creacions a 

 

mda.enfemeni@gmail.com 

mailto:mda.enfemeni@gmail.com


 

  

 
 

BASES CONVOCATÒRIA  
10ª MOSTRA D’ART EN FEMENÍ 

 
Aquesta iniciativa, nascuda a Nou Barris té com a finalitat promoure l’art 
fet per dones. 
 
 

1. Podran participar-hi dones  majors de 18 anys. 
 

2. Les disciplines artístiques incloses en aquesta mostra són: pintura, 
dibuix, il·lustració, fotografia, tapis i collage. 
 

3. Cada artista podrà participar-hi amb una obra. La mida màxima de 
les obres serà 50 x 70 i cal que estiguin preparades en un suport per 
poder-les penjar. 
 

- Les imatges de les obres, en bona resolució per poder fer una 
exposició virtual si es dones el cas, s'han d'enviar a partir del 10 
de gener a mda.enfemeni@gmail.com   

- Cal fer constar les dades personals de l’autora (nom i cognoms, 
adreça, codi postal, data de naixement, telèfon de contacte i 
mail), així com també les dades de l’obra presentada (títol, 
disciplina i mida). 
 

4. La data límit d’admissió és el 19 de febrer 2022. 
 

5. Es farà una selecció de les obres que es resoldrà el dia 22 de febrer. 
 

6. El Centre Cívic Torre Llobeta es posarà en contacte amb les artistes 
seleccionades per a realitzar el muntatge de l’exposició.  Les obres 
s’hauran de portar el centre entre el 24 i el 28 de febrer. 
 

La Mostra estarà exposada al Centre Cívic Torre Llobeta, del 4 al 26 de 
març de 2022.  L’acte inaugural es celebrarà el divendres 4 de març a 
partir de les 19 h.   
  
EN FUNCIÓ DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA TANT LES ACTIVITATS COM LES 

DATES ES PODEN VEURE ALTERADES 
 

mailto:animacio.cctorrellobeta@esport3.org

