Nota de premsa

38a Exposició Benèfica Artsolidari de l'Obra Social Sant Joan de Déu
Un any més l'Exposició Benèfica Artsolidari de l'Obra Social Sant Joan de
Déu obre les seves portes a l’espai d’exposicions de l’Hospital
Maternoinfantil Sant Joan de Déu d’Esplugues. La inauguració serà el
proper diumenge 12 de desembre de 2010.
De la mà de l’Obre Social de Sant Joan de Déu, l'Hospital Maternoinfantil d'Esplugues es
converteix en una gran sala d'exposicions per acollir la 38a edició de l'Exposició Benèfica
Artsolidari. La inauguració serà el diumenge 12 de desembre a les 10h a l’espai
d’exposicions de l’Hospital.
Com cada any, els artistes donen el seu talent i creativitat per fer possible la solidaritat. Aquest
any hi ha 159 obres esperant ser comprades per a una bona causa. L’exposició d’enguany
reuneix artistes tant destacats com: Planas Gallés, Joan Lleó, Jordi Alumà, Candelaria, Ramón
Aguilar More, Rafael Cortiella, Martí Bofarull o Joan Planell.
Us adjuntem imatges de tres dels quadres que estaran exposats dels artistes: Jordi Alumà, Martí
Bofarull i Candelaria. També el pòster de l’Exposició Benèfica Artsolidari d’aquesta edició.
Amb l’adquisició d’una obra d’art, es contribueix a fer possibles molts dels programes que
des de l'Obra Social es financen per atendre als sense sostre, a la infància hospitalitzada o a
les persones amb malalties mentals o/i discapacitades. També servirà per impulsar la recerca i la
cooperació internacional amb països en vies de desenvolupament.
Informació per Agenda – Recordatori de les dades de l’Exposició
Acte:

38a Exposició Benèfica “ Art Solidari” de l'Obra Social Sant Joan de Déu

Inauguració:

Diumenge 12 de desembre de 2010 a les 10h

Dies de durada: Del 12 de desembre al 9 de gener de 2011
Horari:

Laborables de 9 a 14h i de 15 a 20h – Festius de 10 a 14h

Lloc:

Espai d’Art de l’Hospital Maternoinfantil de Sant Joan de Déu
(Passadís 3a Planta al costat de la Cafeteria)
Passeig Sant Joan de Déu, 2. Esplugues de Llobregat

Més info:

http://www.hsjdbcn.org/

Cúria Provincial - Sant Boi de Llobregat, 2 de desembre de 2010
Més informació: Laura Marselles / Roger Estrada – Obra Social Sant Joan de Déu
Tel. 93 253 21 36 – laura.merselles@ohsjd.es / roger.estrada@ohsjd.es
Lluís Guilera Roche – Responsable de Comunicació / Província Sant Rafael
Tel. 93 630 30 90 – Ext. 12488 – lluis.guilera@ohsjd.es

