Senyores i Senyors,
Benvolguts amics de Terra dels avis,

El 2019, Terra dels avis reforça les seves activitats habituals per abordar el patrimoni agrícola sota una mirada a
la vegada humana i artística, amb el projecte « terra, imatges del pagès etern » ; és un elogi de les
dones i dels homes de la terra basat en les pintures clàssiques, actualitzades i creades de nou pel fotògraf
Etienne Clotis. La seva creació fotogràfica (20 imatges al format 1mx1m) serà exposada durant l’estiu 2019 a la
finca vitícola « Château Cap de Fusta », a prop de Perpinyà, i serà objecte d’un catàleg d’art.
Aquest gran, bell i ambiciós projecte va més enllà dels límits de les nostres ciutats rosselloneses i fins i tot de la
Catalunya del nord. Va nèixer gràcies a l’encontre amb Etienne Clotis, fill i nét de pagès, originari del Rosselló,
però sobretot fotògraf talentuós, premiat aquest any amb el Master Qualified European Photographer ; sols 20
francesos han aconseguit aquest premi des de la seva creació.
Però el projecte també va més enllà de les capacitats financeres de Terra dels avis.
Aquest projecte us necessita !
Algunes institucions i empreses privades ja han manifestat el seu interès. Però el finançament d’aquest
projecte només es podrà fer amb les contribucions de cadascú.
Amb aquest gest, participareu a la creació d’una nova mirada sobre el món pagès d’avui !
Sereu els patrocinadors d’un veritable projecte de desenvolupament econòmic, cultural i turístic del nostre
territori, a la vegada rossellonès, però també exportable, i portador de valors universals.
Podeu participar:
> fent clic sobre l’enllaç terra, images de l'éternel paysan (informacions sobre el projecte i pagament amb
targeta)
> Ajudar amb xec a Terra dels avis : 13, bulevard Voltaire 66200 Elna.

També podeu ajudar el projecte fent circular aquest correu a travès dels vostres amics i coneixences i
compartint igualment els posts del Facebook i del Twitter si teniu un compte en aquestes xarxes.
Quedem a disposició vostra per qualsevol informació complementària que pugueu necessitar. Us agraïm amb
antelació la vostra participació i us desitgem un molt bon any nou.

Joan Lluís Mas
President de Terra dels avis

