
 

Subhasta  benèfica  d’art contra  la  Covid-19  
@artistescontralacovid 
Iniciadors del projecte: A.R i M.G  
 
Benvolguts,  

Som dos joves artistes del país amb una idea ambiciosa: Una subhasta solidària d’art contra la 
covid-19.El dia 18 d’abril a les 12.00h començarà la subhasta i finalitzarà el dia 20 d’abril a les 
12.00h. Tota la població pot participar de diverses maneres. Tots els benèficis seràn per al fons 
solidari de Govern per a frenar les despeses que suposa aquest virus. 

Objetius 
1. Recaudar màxims fons a través de la solidaritat de la ciutadania per al Fons solidari de 

Govern 
2. La ciutadania formi part del projecte i s’uneixi. 
3. Donar un motiu als més petits de casa a expressar-se a través de l’art. 
4. Crear una xarxa de solidaritat i la oportunitat de conèixer-nos més a través de les xarxes 

socials. 
5. Apostar per la cultura i la creació propia. 
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Especificacions 

-De qui és la idea? 

● Aquest format neix a Itàlia al mes de març.  Els iniciadors d’aquesta idea els 
desconeixem. 

-Com és el funcionament? 
● 18 d’abril a les 12h cada participant publicarà la seva obra a Instagram/Facebook amb 

el coixinet #artistescontralacovidAND. 
● Al comentaris de cada obra es farà les pujes.  
● 20 d’abril a les 12.00h acabarà la subhasta. 
● El millor postor de cada publicació farà la transfèrencia al Fons solidari de Govern. 
●  Setmana del 20 d’abril recompte dels fons recaudats i publicació a les xarxes socials. 

-Qui subhastarà les obres? 
● Poden participar fent subhasta d’una obra d’art:  

Artistes professionals, artistes amateurs, els petits de casa i col·leccionistes d’art 
(aquest últims podràn participar subhastant una obra sempre i quan tinguin prouta 
informació de l’autor/artista de l’obra. 

● Totes les modalitats ( només en format físic ja que s’haurà d’enviar) 
Gravats, pintura, fotografía, manualitats, artesanía, collage, digital art, escultura, 
dibuix…(No s’acceptarà alimentació o productes que posin en risc la salut) 

● Pot ser tan l’obra original com litografies o prints.  
● Els perfils hauràn de ser públics i la publicació tenir OBLIGATORIAMENT el coixinet 

#artistescontralacovidAND el 18 d’abril a les 12.00H 
● Si es participa a Facebook i Instagram, a cada plataforma serà una obra diferent. 
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-El comprador 
● Obert a tothom i preus per a totes les butxaques 
● Es trobarà totes les obres a subhasta amb el  el coixinet #artistescontralacovidAND 
● Pujes obertes del 18 d’abril a les 12.00h fins el 20 d’abril a les 12.00h. 
● Dia 20 d’abril el millor postor farà transferència al Fons solidari de govern. 
● L’obra s’enviarà després del confinament (important guardar el comprovant de la 

transferència) 

-Informació 
● Tota la informació oficial al perfil d’instagram @andorracontralacovid o gmail 

(nagora.mgr@gmail.com) 

 

-Texts enviats als mitjans de comunicació 
Som dos joves dels artistes que hem decidit organitzar aquest projecte benèfic, som en Adrià 
Rodriguez i la Myriam Grau Rey, ambdós artistes del país. La iniciativa és nostra per no el 
concepte, aquesta idea va nàixer a Itàlia i després Barcelona va seguir el camí- on la Myriam va 
tenir el plaer de participar, i entre tots es va recaptar 32.00euros-. Es tracta d'una subhasta 
benèfica que es celebrarà a les xarxes socials de Instagram I facebook el proper 18 d'abril a les 
12.00H . És una crida per a tots els artistes( professionals, amateurs i peques de casa) que 
vulguin participar i fins i tot col·leccionistes d'art . Com podràn  participar? Mol senzill, el dia 18 
a les 12.00h cada artista haurà de publicar la seva obra amb el coixinet 
#artistescontralacovidAND per a que tothom pugui veure les obres dels participants i comencin 
les pujes, les pujes es realitzaràn alc comentaris de cada obra. El dia 20 d'abril a les 12.00h es 
pararà la subhasta i el millor postor s'endurà la obra que hagi comentat i farà la tranferència al 
fons solidari de Govren d'Andorra. Al final del dia/setmana cada comprador ens haurà de 
passar la captura de la transferència i farem el recompte. Recalcar que ens trobareu a 
instagram @andorracontralacovid , podeu seguirnos per a rebre tota la informació i sobretot 
ens ajudarieu a ser més visibles. Més participants serem, més podrem aportar al fons solidari i 
a la lluita del covid mitjançan l'art. 
Gràcies per la lectura i l'atenció rebuda, una abraçada 
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Hits 

I. Subhasta benèfica de Barcelona(participant Myriam, No va 
ser la iniciadora) 

Es va celebrar el dia  29 de març a les 12.00h, portat per 
@mocho.131. Van participar més de 500 participants i es va 
recaudar 32.000 euros per a la fundació Àngel Soler Daniel. 
← Imatge de @mocho.131 
 

 
 
 
 
 

II. Subhasta de Madrid 
Es va celebrar el dia  5 d’abril a les 12.00h, portat per @madridresiste. Van participar 
més de 1000 participants (encara no ha sortit públics els beneficis recaudats) , beneficis 
per al Banc d’aliments de Madrid. 

Informació suplementària: 
Cartell: 
19,5 cm x 24,4 cm 
Il·lustració: Myriam Grau Rey 
Disseny: Adrià Rodriguez. 

 


