
  

       

La Fundació Vila Casas cedeix a la Vila de Palafrugell un 
projecte artístic que compta amb 13 propostes 
escultòriques  
 
La iniciativa contempla els treballs de 13 artistes catalans residents a l'Empordà 
. 

Presidit per: Il·lm. senyor Sergi Sabrià, alcalde de Palafrugell, i senyor Antoni Vila 
Casas, president Fundació Vila Casas. 
 
Dia i hora: Divendres, 29 d'abril 11 h. 
 
Lloc: La Galeria . Plaça de Can Mario. Palafrugell 
 
 
 
La Fundació Vila Casas convoca els mitjans de comunicació a la presentació del projecte 
escultòric Un jardí d'escultures. L'acte, presidit per l'Il·lm. senyor Sergi Sabrià, Alcalde 
de Palafrugell, i el senyor Antoni Vila Casas, president Fundació Vila Casas, tindrà lloc a 
l'espai La Galeria (pl. de Can Mario, 7) el proper divendres, dia 29 d'abril a les 11 h. 
 
El projecte, que ha estat finançat per la Fundació Vila Casas, compta amb les propostes 
escultòriques de 13 artistes contemporanis arrelats a l'Empordà, un conjunt de treballs 
que s'emplaçaran al voltant del dipòsit d'aigua modernista de la plaça de Can Mario.  
 
Amb aquesta iniciativa, la Fundació Vila Casas en col·laboració amb l'Ajuntament de 
Palafrugell, té per objectiu dinamitzar, promoure i apropar l'art a la ciutadania; 
assemblar, en definitiva, urbanisme i paisatge.  
 
Així mateix, el projecte escultòric Un jardí d'escultures, compta amb una exposició 
paral·lela a la sala La Galeria, espai vinculat a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, que 
acollirà els esbossos, estudis i dibuixos preparatoris elaborats per a cada un dels 
projectes. 
 
 
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 quiere recibir más información ni correos electrónicos, o desea bien revocar la autorización concedida bien ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y/u oposición, podrá hacerlo de manera gratuita dirigiéndose para ello a la siguiente dirección de correo electrónico: 
fundacio@fundaciovilacasas.com o mediante carta escrita dirigida a la dirección postal Ausias Marc nº 20, pral. de Barcelona (08010); debiendo 
acompañar en ambos casos copia de su D.N.I. Asimismo, le informamos que FUNDACIÓ PRIVADA VILA CASAS ha adaptado sus medidas de 
seguridad a lo dispuesto en el RD 994/1999, para evitar que los datos de usuarios recabados se alteren, pierdan o se traten o usen de forma no 
autorizada o por otras personas, y se obliga a cumplir su deber de secreto y custodia de los datos de carácter 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. 

 
 


