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Fira. La cinquena edició del Saló Creativa arriba a L’Hospitalet, del 5 al 7 de novembre

Manualitats,
costura i belles
arts, a La Farga
El V Saló Creativa
Barcelona obrirà del
5 al 7 de novembre a
La Farga, amb tallers,
exposicions, desfilades
i concursos per
promoure la creativitat
personal
Més de 5.000 m2 i 80 expositors de
quatre països diferents conformen
l’oferta del V Saló europeu del Lleu
re Creatiu. Tallers, exposicions i ac
tivitats relacionades amb les manua
litats, les arts decoratives, la creació
tèxtil i la cuina d’autor es concentra
ran a La Farga amb la intenció de
“despertar l’artista que tots portem a
dins”, segons l’organització.
Creativa es presenta com un
punt de trobada per a tots els afici
onats als treballs manuals en temps
d’oci. Aquesta filosofia del lleure és
“una tendència a l’alça, cada cop

més consolidada en societats cul
turalment avançades”, argumenta
l’empresa organitzadora.
Durant tres dies a La Farga els as
sistents podran aprendre o perfec
cionar tècniques com el patchwork,
l’scrapbooking, l’art decoratiu amb
espelmes i sabons, el decoupage,
els brodats, el punt de creu, la talla
de fusta o el paper maixé, entre d’al
tres. En conjunt es presenten més
de 200 tallers, alguns dels quals
tenen finalitats solidàries com els
relacionats amb la cultura artesanal
índia que recaptaran fons a favor de
la Fundació Vicente Ferrer. Entre
les exposicions previstes desta
quen els més de 100 treballs que
concursen en el Certamen Nacional
de Patchwork Fil d’Or o la mostra
de peces del Museu de Vestits de
Paper de Mollerussa. La fira obrirà
a les 10h i tancarà a les 21h, el
divendres; a les 20h, el dissabte, i a
les 19h el diumenge. y
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www.creativa-spain.com
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Breus
Jornada d’Akwaba
sobre els drets humans
en veu de dona
Reflexionar sobre com aplicar
la perspectiva de gènere en
la construcció de comunitats
més justes i equitatives és l’objectiu de la XI Jornada Treballant
per la ciutadania global organit
zada per la Fundació Akwaba el
20 de novembre. y

El Consell de
Sostenibilitat promou la
implicació dels escolars

IMATGES CEDIDES PER CREATIVA BARCELONA

El Consell de la Sostenibilitat de
L’Hospitalet ha convocat un con
curs d’idees adreçat als escolars
de la ciutat per produir una cam
panya de comunicació sobre la
recollida de residus amb l’objec
tiu de conscienciar la ciutadania
per generar-ne menys. y

L’associació Bipol·art
porta la dansa i el circ a
les escoles de primària

Imatges del Saló Creativa 2009 fet a Barcelona dins el Saló del Hobby

Un total de 2.400 alumnes gau
diran de tallers i espectacles de
circ i dansa durant aquesta tar
dor. L’objectiu de l’entitat és for
mar nous espectadors de les arts
escèniques a partir de l’aprenen
tatge d’ambdues disciplines. y

