
Diari de I'Ametlla, aeost de 2oo8

concurs Exposició d'escultura ala sala Sindreu

Redacció

El d;vendres 4 de juliol es va
inaugurar, amb la pÍesència del
Íegidor de Cultura, Joaquim
Raga, de I'alcalde Jordi Pousa i
d€l president de l'Associació
d'Artistes de I'Ametlla una exÍ',o-
sició d'escultura a càrÍec de
Marijke Willaert.

L exposició s'ha pogut visitar
fins el dia 20 i l'ha succ€it una
altre de pintura a cànec de la

Redacció

La pintora Montse Costa, de l'A-
rnetlla del Vallès i rnembre de
làssociació dels Atistes de l'A-
metlla, ha fet el m€s d€ juliol,
conjuntanent amb el grup de pin-
tols "AÍ i ColoÍ" de BàÍcelonq
una exposició coi.lectiva a la
Intenational Gallery "S\tn Yat-
Sen Narional Memoriàl Hall" de

rs Oriental
ica

r 18 d'octubre

rconsultar per intemet a
) la web de I'Ajuntament
letlla-org.
rfilem aquestes mtlles per
:-vos de la bona acollida
r€bent aquesta iniciativa
nicipal tant p€l que fa a
LinistÍacions. pÍbliques
tenls, Consell Comarcal,
ó de Barcelona i Genera-
)atálunya)'com pel que fa
€s privades entusiasma-
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au de la MÍsic€.

i els municjpis delVallès Orjentá|.
tjuntar fotocèpia del DNI o qualsêvol
nga a un dels municipis participants.
1t8r un màxim de 3 fotografies que
t dèl municipi on pertani
ny lliure amb un mÍnim de 15x20.

na rÍgida de3 mil llmetrês de gruix
Ulwrtical. DáíÍeÍa de la cartolina

La Monserrat Costa ha exposat a Taiwan

Taipei (Taiwan) exposant l'obra
titulada 'La Mar de NÍvols".

Per altra band4 I'artista amet-
Ilatana exposaÍÀ aI Club EspoÍtiu
Vallès de I'Ametlla fins el proper
mes de setembre.

Qui vulgui, doncs, contem-
plar'la seva obts nomes s'ha d'a-
Fopar a I'esmetat Club Esportir!
situat al Passatge del Club, s/n i
podrÀ gaudir de les sev$ obres.

3- lrodalitat:
l) L6 fotografies podran ser en color o qn blanc i negre. No

s acc€ptaran muntatges digrtals.
/h Terminis dê tramesa:

j) Els parlicipants podran prcsenbr tes s€ves lolograÍes fins el
dia 14 de novembrê de 2008 al respectíu Ailntamqnt.

5- Prêmis: Categoda adulta:1ooo euros per at primeidassifcat, S@ peí
el segon i 300 per el lêrc€Í.
Categoria infantil: Els tres pÍmers classiÍcats rebran un obsequi amb
material fotogràfic.
Cada participant podrà obtenk només un sol premi.

6- Eljurat quê decidirà els guanyadors finals estarà formal per: Raimon
Moreno (president dê la Federació Catàlana ds Fotografia), Josêp Mità
(president del col legi d'aÍquitectês del Va ès Orienl,al) i Rafaet Sánchez
(prêsident de la Associació de Fotógrafs de tAmeflta).


