O.J.D.: 183067
E.G.M.: 63000
eu és l’autorTarifa:
de les 1855
il·lustracions
del llibre
€

ARXIU

quen per la gran diversitat de tècEspai Cultural la Ciutade
Fecha: de
30/12/2011
niques emprades, s’exposen fins
Rhodes. Roses (10 h
al 22 de gener a la sala Fidel
Sección: VIVIR
Aguilar de Girona.c
de Cap d’Any.
Páginas: Revetlla
18
amb Discomòbil Gres

Plaça Frederic Rahola. R
(00.30 h).

ants
res

Cursa. Cursa de Nada
tre popular lloretenc

Pistes d’atletisme. Llore
(a les 10 h, cursa infant
cursa popular).

Diumenge, 1

Festa popular. Tots a l

remullada popular
l’entrada d’any.

Badia de Sant Feliu dav
ment. Sant Feliu de Guí

Teatre. Els pastorets d

càrrec del Grup Prosc

INMA SAINZ DE BARANDA / ARXIU

El Parc d’Escultures de Can Mario, a Palafrugell
JUDIT PUJADÓ
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Noves obres per al Parc
d’Escultures de Can Mario
J. P.

Si fa uns mesos s’inaugurava un
nou espai escultòric a la plaça
de Can Mario, a l’entorn del dipòsit d’aigua modernista també
obert al públic fa uns mesos
com a museu, el nou conveni signat entre l’Ajuntament de
Palafrugell i la Fundació Vila
Casas permetrà que s’hi
instal·lin entren 14 i 20 escultures més.
Fins ara, al Parc d’Escultures
s’hi poden contemplar 13 obres

d’artistes empordanesos, propietat de la Fundació. L’objectiu de la instal·lació és el d’apropar l’art contemporani a la societat i “obrir noves vies de coneixement”.
Amb el nou conveni, l’Ajuntament s’ha compromès a implantar un camí-itinerari a l’entorn
de la Torre –“per tal que sigui
possible de visitar i visualitzar
la totalitat de les escultures”– i
la fundació, a assumir el cost de
col·locació, manteniment i il·luminació de les peces.c
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