
Per tercer any consecutiu arriba Accions, la nit 
de l’art multidisciplinar que es consolida com l’event 
imprescindible de la nit cultural estiuenca a Lloseta.

Com en les darreres edicions, l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Lloseta ofereix un event carregat de 
pintura, escultura, poesia i música en directe en l’idíl·lic 
entorn del palau i els jardins d’Aiamans.

Accions’14 aposta per la consolidació d’aquest 
ambiciós projecte que pretén ser un dels eixos principals 
de la vida cultural del poble, desafiant l’apatia generada 
per la manca de recursos econòmics amb una gran 
voluntat de treball i amb el compromís entre artistes i 
organització per consolidar aquest esdeveniment amb 
l’objectiu d’animar i dinamitzar Lloseta.

Un any més Accions’14 esdevé un espai 
d’interacció entre diferents disciplines artístiques i 
permet la convivència de l’Art en els seus  diferents 

llenguatges d’expressió, ja sigui pintura, escultura, 
paraula, música o gastronomia.

Accions va  néixer amb la idea de convertir-se 
en una cita anual, una data on els artistes tenguin 
l’oportunitat de presentar les seves propostes al 
públic. Seguint aquesta premissa, Accions’14 
pretén arribar a un ampli ventall de públic que tengui 
l’oportunitat d’interactuar amb l’art i els artistes.

11 de juliol, 2014
Palau d’Aiamans - Lloseta
Entrada gratuïta

20:00 h - Inauguració exposicions. 
20:30 h - Chefs(in).
22:30 h - Recital de poesia.
23:15 h - Recital musical a càrrec de Miquel Serra.
01:00 h - Hattori Hanzo Surf Experience.



Pintura

Joan Bennàssar
Ricard Chiang
Pedro Lorente

Dolores Sampol
Àngel Sanmartín

Escultura

Pep Cañellas
Paco Peris

Marcos Vidal

Poesia

Josep Lluís Aguiló
Antonina Canyelles

Miquel Cardell
Miquel Perelló
Antònia Vicens

Música

Miquel Serra
Hattori Hanzo Surf Experience

Compra de tiquets a 
l’Ajuntament de Lloseta, Bar Altura, 

Bar Bestard i Chefs(in) (Can Fortuny, 3. Palma) 
fins el dia 8 de juliol. Places limitades, 

1.000 tiquets a la venda. 

11 de juliol
Inauguració a les 20h.

Palau d’Aiamans
Lloseta

Degustació de tapes 
elaborades  per 

Chefs(in)
A partir de les 20:30 h.

Preu: 20€

Miquel Gelabert, Restaurant Can March.
María Salinas, Brondo Architect Hotel.
Joan March, Restaurant Joan Marc.
Guillem Suñer, Hotel Ca`n Bonico.

Manu Pereira, Vintage 1934, Hotel Cap Vermell.

Compra de tiquets a 
www.chefsin.es 

Places limitades a menys
de 20 comensals 

Menú especial
a càrrec de
Santi Taura
Preu: 95 €


