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De: Natàlia Chocarro [press@envios.fundaciovilacasas.com]
Enviado el: martes, 24 de enero de 2012 18:18
Para: Natàlia Chocarro
Asunto: COMUNICAT: LLIURAMENT A L'ESPAI VOLART DE LA III EDICIÓ PREMIS BONART 

     

L'Espai Volart acull el proper dijous, dia 26 de gener a les 20 h., el
lliurament de la III Edició dels Premis Bonart.
En el marc de l'exposició que la Fundació Vila Casas dedica al pintor Romà Vallès,
Anna Maria Camps i Ricard Planas, consellers delegats de Bonart cultural, i Antoni
Vila Casas, president de la Fundació Vila Casas, faran el lliurament de la III Edició
dels Premis Bonart. El certamen compta amb el reconeixement a la tasca artística
de: Loop, Carles Duran, Llucià Homs i Emilio Àlvarez; Fernando Pinós i Maria
Guirao, galeristes i impulsors del Museu del Modernisme de Catalunya; D. G. Torres,
crític d'art i comissari del pavelló català i balear a la Biennal de Venècia 2011, i,
finalment, l'artista Romà Vallès.

Per a més informació podeu contactar amb:

Natàlia Chocarro
Cap de Premsa i Comunicació
Fundació Vila Casas
Tel. 93 320 8736
nchocarro@fundaciovilacasas.com

Si  no vol rebre més informació ni  correus electrònics, o  desitja  bé revocar  l'autorització concedida bé exercitar els drets  d'accés, rectificació,
cancel·lació i/o oposició, pot fer-ho de manera gratuïta dirigint-se a la  següent  adreça de correu electrònic:  fundacio@fundaciovilacasas.como mitjançant
carta  escrita dirigida a l'adreça postal  Ausiàs Marc, 20, pral. de Barcelona (08010); han de presentar  en ambdós casos còpia del  seu DNI. Així  mateix,
l'informem que FUNDACIÓ PRIVADA VILA CASAS ha adaptat  les seves mesures de seguretat al  que disposa el  RD 994/1999,  per  evitar  que les
dades d'usuaris recollides s'alterin, perdin  o  es tractin o  facin  servir de manera no autoritzada o per  altres persones, i s'obliga a complir  el  seu deure
de secret i custòdia de les dades de caràcter personal.

Aquest  missatge, i en el  seu cas, qualsevol  fitxer annex al  mateix,  pot contenir  informació confidencial,
sent  pel  seu ús exclusiu del  destinatari,  quedant prohibida la  seva divulgació còpia o distribució a  tercers sense l'autorització expressa del  remitent.
Si  vostè ha rebut aquest  missatge erròniament, es demana que es notifiqui  al  remitent i procedeixi  a  la  seva eliminació.
Gràcies per  la  seva col·laboració.
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