taller de nous creadors
Text > Simone Nobel (Amsterdam,1956) es va mudar a Banyoles l’any 1981. És professora de llengües. Va
treballar set anys d’intèrpret a l’Hospital Josep Trueta. Aquesta experiència és una de les seves fonts
d’inspiració. Actualment fa un curs d’escriptura a l’EMHU que l’ajuda a revisar i millorar el que escriu.
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Aquest espai és fruit de la col·laboració amb l’Aula d’Escriptura de l’Ajuntament de Girona i l’Escola Municipal
d’Art (La Mercè), que s’encarreguen de seleccionar els textos i les il·lustracions entre l’alumnat.
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Il·lustració > Joan Escribà Serra (Barcelona, 1941) és enginyer industrial i arquitecte, a més de professor
de dibuix a l’Institut de la Bisbal d’Empordà i de projectes a les escoles tècniques superiors d’enginyeria
i d’arquitectura de Barcelona. També és membre fundador del grup avantguardista d’art pop Machines i
component del Gabinet d’Assessorament Popular. És alumne reincident de l’Escola Municipal d’Art de La
Mercè sota el mestratge de Coromines, Huedo i Subirós.
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