NOTA DE PREMSA ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINAROS

Ja es pot visitar l’exposició del IV Concurs Internacional
d’Aquarel·la Puig Roda
Com a novetat, els socis d’Amics de Vinaròs podran votar i la seua opinió es tindrà en
compte per part del jurat
L'Espai d'Art de la Fundació Caixa Vinaròs acull des
d'ahir dimarts la exposició de les més de quaranta
obres participants en el IV Concurs Internacional
d'Aquarel·la Puig Roda, organitzat per l'Associació
Cultural Amics de Vinaròs. Com a principal novetat
i atractiu afegit, els socis de l'entitat que la visiten,
podran votar per l'obra que més els agrade.
Aquest vot popular es tindrà en compte, per part
del jurat, integrat per especialistes en diferents
facetes artístiques. Alfredo Gómez Acebes, membre del comitè organitzador, destacava que
"enguany hem tingut una participació notable, amb obres arribades des de Mèxic, Argentina i
Ucraïna". Respecte a l'estil predominant, explicava que "el que més abunda és l'estil figuratiu,
mentre que les obres abstractes són les que han arribat des de l'estranger". Salvador Oliver,
també integrant del comitè organitzador, recordava que "aquest certamen d'aquarel·la, que va
començar de forma molt modesta, ja està plenament consolidat, gràcies a la col · laboració, en
aquest cas, de la Diputació Provincial de Castelló". La mostra es podrà visitar fins al 5 de
desembre.
L'alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, que participava en l'acte d'inauguració, destacava
"l'activitat frenètica d'Amics de Vinaròs" i els animava a seguir desenvolupant la seva tasca.
El president d'Amics de Vinaròs, José Luis Pascual,
agraïa la col·laboració de la Fundació Caixa
Vinaròs "deixant-nos, de forma totalment
desinteressada, aquest espai" i aprofitava per
avançar els propers actes que organitza l'entitat:
la Nit de la Cultura, que es celebrarà el 30 de
novembre i en la qual es lliurarà el premi a les
obres guanyadores del IV Concurs Internacional
d'Aquarel·la Puig Roda i del Premi de Narrativa
Wenceslao Ayguals de Izco. A més, el dimarts, 20 de novembre, tindrà lloc un interessant
col·loqui en el qual es debatrà sobre el futur de les restes de les muralles medievals de la
ciutat, descobertes el passat mes de juliol.

