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Donació per a l’Espai Ter de Torroella
DdG

TORROELLA DE MONTGRÍ | DdG

La Fundació Vila Casas ha cedit
a l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí dues escultures de l'artista
Marta Moreu perquè s’exposin a
l'Auditori Teatre Espai Ter. Les obres són de bronze i porten per títol Xarxa i Bicicle, i quedaran exposades permanentment a l'equipament en els dos voladissos
del vestíbul. L’alcalde, Jordi Cordon, reconeix que «aquesta generosa cessió és el testimoni de la
gran estima i intensa col·laboració
que la Fundació Vila Casas ha
mostrat sempre envers el foment
de l'activitat cultural a Torroella de
Montgrí».
Les dues escultures simbolitzen
el valor de l'art i de la cultura que
es retroben, en aquest cas, a l'Auditori Teatre Espai Ter, un dels re-

Una de les escultures donades.

ferents en l'àmbit de la música i de
les arts escèniques a les comarques
gironines. Xarxa i Bicicle són treballs de producció adquirits recentment per la Fundació Vila
Casas i que ara se cedeixen a la vila
amb l’ànim que l’expressió artística contemporània formi part de les
institucions culturals d’arreu del
territori. En aquest acte, la Fundació vol reivindicar també la
transversalitat de les arts i la seva
presència, cada vegada més destacada, en el desenvolupament
de la vida pública. La presentació
pública de les escultures es farà
avui a les nou del vespre coincidint
amb la representació de l'obra de
teatre Terra Baixa interpretada
per l'actor Lluís Homar, el darrer
espectacle que el Temporada Alta
portarà a terme a l'Espai Ter.
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