
Ramou Francas .

El 29 de mar9 de I'any que

ve, com a molt tard, Vilanova i

la Geltrú tindrá una nava escul-

tura a la via pública. La peca

sinstallará a la nava placa de

les Casernes i sera I'escollida

d'entre una setantena ques 'han

presentat al concurs públiccon-

vocat per l' Aj untament vi lano-

ví a través de la societat muni-

cipal VNG Aparcaments. Ja se

n'han seleccionat sis, que van

ser presentades aquest di ven-

dres passat per part del vice-

president de VNG Aparca-

ments i regidor de Transporls,

Joan Benet, Entre el 30 de no-

vembre i l' 1 de desembre es

donara a conéixer I'obra gua-

nyadora, després que el presti-
giós jurat hagi estudiat les ma-

quetes realitzades pels autors.

Les maquetes s'han de lliurar

abans del proxirn 24 de novem-

bre.

Les sis obres seleccionades

són Ref/ex d'una dona, d'Án-

gel Camino; Viento eléctrico,

d' Andrés Jaque; una pe9a sen-

se títol de Juan José Novella;

Nades, de Xavier Arenós; Pai-

satge estructurat, de Miquel

Planas, i Volta de temps, de

Mario Sánchez i Vicente Mas-

carell. Des deljurat s'ha tingut

especial comptea valorar el fet

que els conjunts escultórics si-

guin poc vulnerables als actes
de caire vandálic.

El regidor Joan Benet des-

taca I 'alta qualitat de les pro-

postes que s'han presenta; a

aquest concurso Benet expfic a;

que l' objectiu ha estat fer que
la bellesa i l;art estiguin tam~

bé presents als espais públics
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ble. L'arc fa 5

metres de base

per 2,5 d' alt i
esta formal per

una platina de 75 centímetres d'ample. Les barres

fan 10metresd' alt i tenenun diámetrede8 centíme-

tres. Está situada a la placa de la Peixateria. En la

seva lIegenda figuren e1snoms deis vilanovins que

van perdre la vida als camps d'extermini.

Home i dona és

una obra de

bronze amb pa-
tina daurada de

l' escultor vila-

noví veí de les

RoquetesXavier

Cuenca. Va ser

realitzada I'any

1991 i es va

instal-lar alapla-

ea Soler i Car-

bonell, la del

Mercat. Recent-

ment ha estat

restaurada,desprésd'un Ilarg procés per decidir el

lloc on s'havia de col·locar. La figura masculina de

lescultura fa 3,5 metres i la femenina, 3. Aquestes
pecesestan col-locades sobre una peanyaformada

per un cub d'acer corten.

mini nazisvaser

realitzada I'any

2001perAndre~

Alfaro. Va cos-

tar 104.576, IO

euros. Esta feta

en acer inoxida-

Pasífae és una escultura de bronze de 5 metres de

lIargada,3,3 d'alcada i I ,SOd'amplada.Va costaral

voltant de 78.000 euros. Realitzada per l' escultor

vilaaovfestablert a MadridOscar .Estruga I'any

1991. Es va col-locar damunt una platorma de

formigóa I'espigóde laplatjade RibesRogesI'any

1993. Hi té gravada la següent lIegenda: Pastfue,

filla del Sol, va sofrir una boja passiá pel bou més

blanc del ramal del seuesposMinas, reí de Creta.
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Més art al carrer
Una nava escultura s'instal-Iara el rnarc de
I'any que ve a la placa de les Casernes
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Les sis prcpostes escultcdques finaHstes triades per a la placa de les Casernes

de la ciutat.

El regidor Benetafirma tarn-

bé que la tria no ha estat fácil,

pero sí que hi ha hagut unanirni-

tatentreeljurata I'hora d'esco-

lIir les sis propostes finalistes.

La dotació d'aquest concurs

és de 60.000 euros (IVA i irn-

postas inclosos) per al guanya-

dar. Aquesta ~olació económi-

l

ea inclou els honoraris artísties,

la produceió del projecte, el

transport, els materials i la col-

loeació definiti va de l' obra, així

i també I'asseguranca fins a la

recepció definitiva per part de

l' Ajuntament de Vilanova i

VNG Aparcaments.

Segons les bases del con-

curs, aquesta convocatoria té

com a objectiu propiciar la

participació d'artistes en el

desenvolupament d 'una inter-

venció: a l' espai pú blic de

Vilanova. S'afegeix queen par-

ticular es pretén dotar la pla-

~a de les Casernesd'nn pro-
jecte escultóric que dialogui

amb el seu entorn, la seva his-

toria i els seus habitants.1
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Art a totes les
naves zones

I Contrapunt I

L'alealde vilanoví, Joan

Ignasi Elena, assegura que

la voluntat rnunicipal ésque

hi hagi presencia artística,

no només escultórica, a to-

tes les naves zones de crei-

xernent de la ciutat. Des de

la Regidoria de Cultura de

I 'Ajuntament vilanoví s'han

establerteonverses amb Fo-
ment de les Arts Decorati-

ves (FAD) i ambelsartistes

vilanovinsJoan 111 i PepDu-

ran, per veure corn enfo-

car aquestes intervenci-

ons, segons Elena. L'alcal-

de opina que és imprescin-

dible donar personalitat i

identitat a la ciutat a tra-

vés de Part. En aquest sen-

tit apunta que s'ha de pri-

mar que hi hagi aecents ar-

tístics. Advoca per destinar

el O, I% del pressupost de

les noves obres a la cultura

i afirma que han establert

contaetes amb empreses,

eom la prornotora de l'Ei-

xample de Mar, perqué es

facin intervencions artísti-

queso Per la seva banda, el

regidor Joan Benet record a

que portar I'art al carrer ha

anat per impulsos des que

unaCornissió d'Estetica de

la Regidoria d 'Urbanisme

que dirigia Francescde Pau-

la Mestres enearregués

Pastfae.


