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Resolució de la convocatòria de propostes expositives als campus de la Universitat Pompeu
Fabra curs 2021-2022

Havent-se presentat les nou propostes expositives que es detallen a continuació:
1. Imen Hamdani, proposta fotogràfica.
2. Mercè Lara, proposta pictòrica.
3. Israel Cuadrado, proposta fotogràfica.
4. Jaume Blasco, proposta fotogràfica.
5. Julia Castellano, proposta pictòrica.
6. Elena Camilla Bota, proposta pictòrica.
7. Margarita Sarai Flores, proposta pictòrica.
8. Anna Prat, collage.

9. Brian Thomas Rosa, proposta fotogràfica amb projeccions.
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Vista la valoració de la comissió avaluadora de les propostes expositives al campus de la
Universitat Pompeu Fabra.

HE RESOLT:

Primer. Es descarta la proposta expositiva de Brian Rosa atès que la Universitat no compta amb
els mitjans necessaris per portar-la a terme.
Segon. S’intentarà recuperar la proposta expositiva presentada per Teresa Perich a la primera
convocatòria.
Tercer. S’exposaran la resta de propostes en el format de tres exposicions col·lectives,
cadascuna a un dels tres campus de la Universitat.
Quart. Es preveu que les obres estiguin exposades des dels mesos de febrer o març i fins a
finals del curs vigent, en funció de les disponibilitat dels espais.
Cinquè. Atesa l’alta participació en l’activitat, s’acorda que s’obrirà una única convocatòria
anual per curs acadèmic.

El gerent
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Jaume Badia i Pujol
Barcelona, 14 de desembre
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