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Barcelona, 17 d’abril de 2012 

fira del llibre d’art i disseny

artistes:  Asunción + Guasch

Darder, Núria Guinovart, Maria Pujol, 

obres estarán en venda. La fira tin

professionals nacionals i internacional

Llibreries i 10 escoles de Belles 

exposicions: "La paraula i la seva ombra. Antoni Tàpies i José Ángel Valente", i una exposició 

amb motiu del tricentenari de la Biblioteca Nacional d'Espanya, així com MARGES, un circuit off 

de la fira, que es desenvoluparà a diferents galeries, llibreries i sales d’exposicions de la ciutat.

Enguany l’entrada a la fira tindrà un cost de 3

inauguració i el dilluns 23, darrer dia de la fira. 

http://artslibris.cat 
 

 

 

 

edició, estarà integrada per les obres dels alumnes de Susoespai, una entitat que 

treballa amb persones que conviuen amb transtorns mentals. 

de les obres es destinaran a projectes solidaris de la

mostra tindrà lloc el dimecres 

28 l’espai romandrà tancat).  
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d’abril de 2012 - Setba Zona d’Art participa, per tercer any consecutiu, a la 

i disseny ARTS LIBRIS. Enguany, hi assistex amb obra de

Asunción + Guasch, Eduardo Barbero, Roberta Bridda, Pep Camps, Marta 

Darder, Núria Guinovart, Maria Pujol, Sergi Quiñonero, Núria Rossell i Yusb.

obres estarán en venda. La fira tindrà lloc del 20 al 23 d’abril i comptarà amb 78

professionals nacionals i internacionals: 31 del camp de l’art, 30 d’edicions experimenta

Llibreries i 10 escoles de Belles Arts i Disseny. A més a més, s’organitzaran 3 tallers i 2 

exposicions: "La paraula i la seva ombra. Antoni Tàpies i José Ángel Valente", i una exposició 

del tricentenari de la Biblioteca Nacional d'Espanya, així com MARGES, un circuit off 

de la fira, que es desenvoluparà a diferents galeries, llibreries i sales d’exposicions de la ciutat.

Enguany l’entrada a la fira tindrà un cost de 3€, excepte el divendres 20 d’abril, dia de la 

inauguració i el dilluns 23, darrer dia de la fira.  

Al seu torn, la Fundació Setba 

Setba Zona d’Art en l’organització de 

d’artista’, una mostra que enguany, en la 4ª 

integrada per les obres dels alumnes de Susoespai, una entitat que 

treballa amb persones que conviuen amb transtorns mentals. Els benef

de les obres es destinaran a projectes solidaris de la Fundació Setba. La inauguració de la 

mostra tindrà lloc el dimecres 25 d’abril a les 20h i es podrá visitar fins al 29 d’abril (dissabte 
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organitzaran 3 tallers i 2 

exposicions: "La paraula i la seva ombra. Antoni Tàpies i José Ángel Valente", i una exposició 

del tricentenari de la Biblioteca Nacional d'Espanya, així com MARGES, un circuit off 

de la fira, que es desenvoluparà a diferents galeries, llibreries i sales d’exposicions de la ciutat. 

ndres 20 d’abril, dia de la 

Fundació Setba pren el relleu de 

Setba Zona d’Art en l’organització de ‘Llibres 

, una mostra que enguany, en la 4ª 

integrada per les obres dels alumnes de Susoespai, una entitat que 
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