Nota de premsa
Terrassa, 16 de juny de 2014

El projecte d’art jove “Sense Filtres” tanca l’any amb
una gala al Club Catalunya aquesta tarda
Més de mig centenar de joves han participat en sis projectes artístics

El cinema Club Catalunya acollirà avui la primera gala del projecte “Sense Filtres”,
una proposta artística impulsada pel Servei de Joventut i Lleure Infantil de
l’Ajuntament de Terrassa. El projecte, que s’ha desenvolupat durant tot l’any, té com
a objectiu recollir les idees, projectes i inquietuds del jovent i donar-los difusió
utilitzant metodologies diferents a les habituals, com son les artístiques. La iniciativa
va sortir del BaumannLab, el laboratori de creació artística jove del servei de
Joventut i Lleure Infantil, però ha acabat implicant tots els programes i espais
d’aquest servei municipal.
La proposta ha atret més d’una cinquantena de joves, que s’ham implicat en el
desenvolupament de sis projectes artístics durant l’any. Ara ha arribat el moment de
presentar-los, i s’ha escollit el format de gala. Els treballs que es presentaran són:
“Vesteix a la Il·lu”, de Baumann Oficina Jove
Tres laboratoris d’art, de Punt Jove a l’Institut
Neons Speach, del grup de BaumannTV de Baumann DJ
“Tu face me suena”, del grup de Creactiva’t de Punt DJ
Just as it is (Tal qual), del grup de documental jove de Bit DJ
“Marcant la diferència” del grup de Lokal DJ
El primer projecte és una instal·lació, que es podrà veure al vestíbul de la sala de
cinema, basada en un maniquí. També al mateix vestíbul es podrà veure l’exposició
sobre els tres laboratoris d’art. Els autors d’aquests dos projectes els presentaran
durant la gala amb el suport de fotografies i projeccions. Els altres quatre projectes
tenen forma de video, i tots quatre es projectaran durant la gala. L’acte, que
començarà a les 18 h i serà obert al públic, serà presentat per membres del grup
musical La Hawha Band, que amenitzaran la gala.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A través de la participació dels joves al projecte “Sense filtres” es vol donar un espai
d’expressió i facilitar mecanismes de participació, que alhora ajudin a generar una
mirada crítica, i donar a conèixer a la ciutadania què preocupa als i les joves de la
ciutat i què en pensen. A més, el projecte també permet al mateix servei de Joventut
mantenir-se al dia sobre què interessa al jovent i així construir una programació
d’activitats relacionada amb aquestes inquietuds.
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