Convocatòria de premsa

20 Anys de vida a la plaça Reial
L'Associació d'Amics i Comerciants de la plaça Reial donarà el tret de
sortida a la celebració del seu 20è aniversari amb la inauguració de
l'Exposició 'Línia de Fuga'.
Quan? Dimarts 5 de març 11h del matí.
On? Restaurant Tobogán. Plaça Reial 10, Barcelona.

11:00h

Benvinguda, a càrrec del Sr. Enric Gimeno
President de l'Associació d'Amics i Comerciants de Plaça Reial

11:05h

Presentació Programa 20 Anys i Exposició Línia de Fuga
Sra. Cristina Sampere
Secretària i Portaveu de l'Associació

11:15h

Introducció a l'Exposició Línia de Fuga
Sr. Javier Corso
Fundador i Director de Oak Stories

11:20h

Parlaments Inaugurals
Sra. Muntsa Vilalta
Directora Comerç de la Generalitat de Catalunya
Sr. Agustí Colom
Regidor de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona

Aquest projecte evidencia la visió holística de l'associació i és una
declaració d’intencions del seu afany per crear sinergies i complicitats
amb els actors culturals i socials de la ciutat.
“Línia de Fuga” és un projecte d'Oak Stories, la Fundació Setba i l’Associació d’Amics i
Comerciants de la Plaça Reial amb el suport de la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament
de Barcelona. Es tracta d'una exposició fotogràfica, a l'aire lliure, que estarà vigent
des del 5 al 25 de març a la Plaça Reial. El projecte fotogràfic relaciona i contextualitza
persones migrants, refugiades i demandants d'asil a Barcelona. I ho fa narrant la història
de 10 d’aquests nouvinguts que viuen a la nostra ciutat.
Com diu el títol de l'exposició, la personalitat desperta i viva de l'Associació d'Amics i
Comerciants de la Plaça Reial ha posicionat al llarg d'aquests 20 anys la plaça Reial com
un autèntic “punt de fuga”, un espai emblemàtic on conflueixen i succeeixen infinites
realitats alhora.
L'entitat programa anualment més de 150 activitats d'educació, culturals, musicals,
esportives, gastronòmiques i infantils per a tots els públics a la plaça. Amb motiu de la
celebració del seu 20è aniversari, l'Associació ha intensificat la seva programació i
anunciarà cites ineludibles per aquest any.

#20anysplaçareial #LiniaDeFugaBCN
Sobre l’exposició
Imatges: https://drive.google.com/open?id=1LKFo-FFMylrpwIvA2yi5AOPD1EPbG2dW
Més informació: http://www.oaklegends.com/linea-de-fuga.html

Sobre la plaça Reial
L’Associació d’Amics i Comerciants de la Plaça Reial va néixer el 1999 sense afany de
lucre i té com a finalitat promocionar la plaça Reial de Barcelona des d’un punt de vista
cultural, cívic i comercial. És un punt de trobada per a totes les persones, comerços i
entitats que viuen, treballen o desenvolupen la seva activitat a la plaça Reial, així com un
promotor d’agitació cultural de la plaça i el seu entorn. L’Associació d’Amics i Comerciants
de la Plaça Reial està sempre oberta a la participació i aportacions de totes aquelles
persones que, com nosaltres, estimin aquest racó de Barcelona.
Més informació: www.lareial.com
També trobareu activitats de la Plaça Reial a les nostres xarxes socials:
Facebook: https://www.facebook.com/lareial/
Instagram: https://www.instagram.com/lareial/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCdSj7ChsMuxsNEcJpqGdsCA

