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SUBHASTA D'ART SOLIDÀRIA 

Gualba, 25 d’abril  

        El proper 25 d'abril es celebrarà a Gualba una subhasta benèfica d'obres 

d'art, a càrrec de les associacions Gualba Art i Gualba Solidària, amb el suport 

de l'Ajuntament de Gualba.  

       Els diners que es recaptin en aquesta subhasta o i les aportacions 

econòmiques que es recullin aniran destinats a l’Hospital Sant Joan de Déu de 

Barcelona per a la investigació del càncer infantil i així ajudar a aquests nens i 

nenes que, tot i la Covid-19, segueixen lluitant.  

       Fem una crida a tots els artistes i particulars, de Gualba i de tot el Baix 

Montseny, a participar en aquesta subhasta aportant solidàriament alguna de 

les vostres obres. Les obres poden ser pintura, ceràmica, escultura, fotografia, 

etc. Per fer-ho cal que ompliu el formulari digital que trobareu al final de l’escrit. 

A més, envieu al correu gualba@diba.cat un màxim de dues fotografies de 

l’obra fetes en fons blanc. 

       Aquestes obres i fotografies es podran compartir en xarxes socials, en 

publicacions, o exposades el dia anterior de la subhasta per tal de donar-les a 

conèixer a les persones interessades en adquirir-les.  

Dies abans a la subhasta es farà pública la llista amb les obres admeses, que 

serà d’un màxim de 30 peces. Les obres que no estiguin dins la llista per a la 

subhasta també seran exposades per tal que les puguin comprar lliurament. Els 

diners que es recaptin d’aquestes obres venudes també aniran destinats a la 

lluita contra el càncer infantil.  

       El preu de sortida per a la subhasta de les obres admeses es valorarà 

prèviament a través de les xarxes socials (instagram, twitter, facebook, ...). Es 

tindrà en compte la valoració que vulguin aportar els donants. 

FORMULARI D´INSCRIPCIÓ D´OBRES 

https://forms.gle/ESWyErqtPUdUac276 
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