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“El carrer de l’art”: un nou projecte del Centre 
Cultural Unnim per recolzar els joves artistes 
 
 

• L’equipament cultural terrassenc comença el mes de setembre amb 
un nou projecte artístic.  

• El Carrer de l’art oferirà la possibilitat a tres artistes d’establir, 
temporalment, el seu taller en un dels seus espais.  

• El termini per rebre les propostes finalitza el 31 d’agost. 
 
Per tal de continuar donant suport a la creació artística del país, el Centre Cultural Unnim inicia 
un nou projecte que porta per títol “El carrer de l’art”, adreçat a joves artistes i creadors per a 
realitzar una estada temporal a l’equipament egarenc. 
 
Els tres artistes escollits disposaran d’un espai de residència, d’entre 14 i 39 m2, que esdevindrà el 
seu taller artístic des del mes de setembre de 2012 fins al juny de 2013, a més d’un espai 
d’exposició permanent i comú per a tots tres, on podran exhibir les seves obres. Mentre duri 
l’estada, els artistes oferiran tres tallers oberts al públic per explicar els seus projectes, la seva 
tècnica i les seves influències. 
 
Els participants tenen de temps fins el 31 d’agost per inscriure’s a la convocatòria. Es poden 
trobar les bases al web del Centre Cultural Unnim www.fundacioct.cat. Un cop finalitzat el 
termini de la convocatòria, la comissió d’arts plàstiques i la direcció artística del Centre Cultural 
Unnim valoraran la trajectòria de l’artista, els treballs realitzats, el projecte a desenvolupar i el seu 
interès artístic, així com la tècnica utilitzada i les necessitats bàsiques requerides. 
 
A partir del 14 de setembre es donaran a conèixer els projectes seleccionats i pocs dies després, els 
tres artistes escollits podran iniciar la seva tasca a “El carrer de l’art”. Pel mes de juny de 2013 
està prevista una exposició col·lectiva que acollirà els treballs realitzats durant l’estada dels artistes 
juntament amb l’edició d’un catàleg conjunt.  
 
El Centre Cultural Unnim, sempre al costat de la creació 
 
El projecte “El carrer de l’art” és la tercera de les línies de treball al voltant de la creació artística 
que s’impulsa des de l’equipament egarenc. La línia d’exposicions anual i la convocatòria del 
Premi de pintura Ricard Camí, són les altres dues iniciatives que, històricament, s’han dut a terme 
des d’aquest centre cultural.  
 
A l’actualitat, la temporada d’exposicions compta amb cinc línies expositives: fotografia de gran 
format; artista català de renom; artista local; il·lustració infantil i artista de prestigi internacional. 

Alhora, el Premi de pintura Ricard Camí, que es convoca de forma bianual des de l’any 1988, té 
com objectiu estimular la creació pictòrica i contribuir a la promoció i projecció de joves valors al 
nostre país. La propera convocatòria està prevista per l’any 2013. 

http://www.fundacioct.cat/
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Les dades: 
 
Projecte: EL CARRER DE L’ART  
Data entrega propostes: Dimecres 31 d’agost 2012 
Lloc: Centre Cultural Unnim. Rambla d’Ègara, 340. Terrassa 
Consulta bases: www.fundacioct.cat 
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