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El seminari “Art Contemporani a l’hospital” està dirigit a professionals de l’educació 
artística i l’educació a museus però també als professionals de l’àmbit sanitari i 
psicosocial. El seu objectiu és tractar les possibilitats i beneficis de treballar a partir 
de les pràctiques artístiques contemporànies en contextos hospitalaris. 
  
Aquest seminari suposa la cloenda del projecte del mateix nom, “Art Contemporani 
a l’hospital”, desenvolupat durant els anys 2011 i 2012 per Es Baluard Museu d’Art 
Modern i Contemporani de Palma, el Centre d’art la Panera (Lleida) i el Centre 
Regional d’Iniciatives per l’Art Contemporani, Le Bbb (Toulouse). Durant 
aquest període de temps, els centres participants en el projecte han portat a terme 
diferents actuacions i intervencions artístiques dins els hospitals de referència dels 
seus diferents territoris, amb la intenció d’apropar les pràctiques artístiques 
contemporànies a l’àmbit sanitari, per tal de millorar la qualitat de vida dels usuaris 
i rompre la rutina hospitalària. El projecte ha estat possible gràcies a la convocatòria 
Cultura Eurorregió 2010.  
 
El seminari oferirà els resultats dels diferents projectes dels tres centres d’art 
implicats en el programa “Art Contemporani a l’hospital” i reunirà especialistes 
de l’àmbit de la cultura contemporània que actualment estiguin treballant en 
aquest terreny. 
 
Els assistents que ho desitgin podran participar presentant una comunicació. Els 
interessats han d’enviar un resum d’un màxim de 300 paraules, on han de constar els 
noms dels autors, el títol de la proposta de comunicació, així com també les 
institucions de l’àmbit artístic i/o sanitari implicades en el programa en qüestió.   
Les intervencions duraran un màxim de 20 minuts. 
 

L’enviament de les propostes es podrà realitzar, des de l’1 d’agost fins al 10 de 
setembre de 2012, a la següent adreça de correu electrònic: 
difusio01@esbaluard.org  
Es farà una selecció de totes les sol·licituds rebudes i el resultat es comunicarà el 14 
de setembre de 2012. 
 
A partir del 22 d’agost de 2012 el programa, el formulari d’inscripció i la matricula 
estaran penjats a la pàgina web www.esbaluard.org  
 
Més informació: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
      Àrea d’educació 
      971908201 
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