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La Gran Penya construelx un
audltori dedlcat a Eduard Toldra

(Pill, 46)

Comancan
dlvarsas

axposlclons

(PiIl,44)

Una escultura monumental podria ubicar-sa- ,

en un espigó, de la platja de RibesRoges
El proJecta formara part de la' tercera fase de remodelacló del Paualg Marltlm

Una escultura monumentaí
amb un accentuat simbolisme
mediterrani podria ubicar-se
en un deis espigons de la
platja de Ribes Roges de Vi-
lanova i la Geltrú, segons han
indicat al DIARI DE VILANO-
VA fonts de la Regidoria de
Cultura de l'Ajuntament vila-
noví. .

El projecte d'escultura pel
passeig Maritim data de fa
tres' anys, quan I'ex-regldor
d'Urbanisme, Francesc
Mestres, encarregá a I'escul-
tor vilanoví afineat a Madrid,
asear Estruga, la confecció
d'una peca escultórica. El te-
ma de l' obra era lliure i asear
Estruga ha escollit per
aquest projecte la mitoloqia
grega, que segons ell mateix
ens indicá, té grans imbrica-

Exlstalxan'
dlftcunats par

col.locar
I'ascultura a

I'esplgó

cions amb la cultura medí-
terranta. Per asear Estruga
el simbolisme de I'escultura,
que representara un bou, es
basa en un conte grec molt
bonlc: la reina de Creta va
enamorar-se d'un brau el qual
no feia cas a les Insinuacions
de la reina de I'esmentada lila
grega. Per aquest motlu la
reina va Introduir-se dlns dal
cos d'una vaca parqué
d'aquesta manera el seu ena-
morat la cobrls sexualment.
Fruit d'aquesta relació nalxe-
ria el Minotaure.

L'escultura, que si és apro-
vat el projecte es tendrá en
bronze i tlndrá quatre metres
d'alcada i cinc d'ample, seria
ínstal.lada en l' espigó de la
platja de Ribes Roges proper

R.F.

a les runes d'Adarró, segons
voluntat expressa de I'artista
vilanoví.

El bou de bronze
s'instaLlaria a I'esmentat es-
pigó I per pdder-hl accedir
s'hauria de creuar la sorra de
la platja.

DIFICULTATS

" Una maqueta de l'escultura querealltzará Osear Estruga

cera fase de remodelaclO
del Passelg Marrtlm vllanovr.

Robert Sanahuja afirma
que si les dlflcultats fossln
moltes s'haurla d'estudlar
la coLlocacló de I'escultura
en un altre punt del passelg/
Marrtlm. Sobre aquest as-
pecte Óscar Estruga, en
unes decláracions conce-
dides a aquest perlódlc,
colncídl en afirmar .que si no
fos possible InstaLlar-se en
I'esplgó no tlndrla cap Impe-
dlment en estudiar un altre
punt d'ublcacló més adlent

D'altra banda Robart Sa-
. nahuja indica que s' estan re-
alitzant muntatges íotoqrá-
flcs i que la declsló d'apro·
vació del projecte ~eré pre-
sa en breu. El projecte el
presentara l' escultor vl)anovl
elproper dissabte.

EXPOSICIÓ

La presentació del projec-
te coincidirá amb una exposi-
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Segons que ha Indlcat el
regidor d'Urbanlsme de
l' Ajuntament de Vilanova I la
Geltrú, Robert Sanahuja i Sa-
nahuja, exlstelxen dlflcultats
par poder situar I'escultura
a I'espi'gó ja que el Mlnlsterl
d'Obres Públlques I Urba-
nlsme (MOPU) ha assenyalat
en un estudl que la base de
I'esplgó no esté prou con-
solidada.

D'altra banda el regidor
d'Urbanisme del Consistori
vilanovl insistí en qué la Ins-
tal.lacló de I'escultura és
ara per ara tan sois un pro-
jecte que s'lnscrlu en la ter-

ció de 43 peces que Óscar
Estruqa inaugurara demá dls-
sabte dia 4 a les 8 de la tarda,
al Castell de la Geltrú. Les
obres d'Óscar Estruga són
una retrospectiva del seu tre-
ball escultóric.

El proper .dlrnarts dia 7 de
marc Estruga Inaugurara una
altra exposicló, aquest cop a
la oercetonna Sala Dalmau.
Les obres que l' escultor vlla-
novl presentara a Barcelona
són més fresques I han estat
realltzades pensant ja en
aquesta exposlcló,

Oscar Estruga s'autodeñ-
neix com un artista que culti-
va la neo-arqueologia,
malgrat que personalment no
Ii agradin les definicions. La
seva obra també té una gran
cárrega, simbolista medi-
terránia.

OSCAR ESTRUGA

Óscar Estruga va néixer a
Vilanova i la Geltrú i ara viu a
.Madrid on té el seu estudi de
treball. L'escultura de l'espi-
gó vilanovi, de ter-se, es re-
alltzaria a Madrid.

L'ascunura sara
da bronza I da
quatra matras

d'II~ldl

MARY

El seu prestiql Interna-
cional és notable I figuren '
obres seves als següents
museus: Museu d'Art Con-
temporani d'Eivíssa, Smlth-
sonian Institution (EUA), Mu-
seu d'Art Contemporani
(Madrid), Museu d'Art Flgura-
tiu (Toledo), Museu d'Art
Contemporani. de Villafamés
(Castelló de la Plana), Museu
d'Art Contemporanl de Mana-
gua(Nlcaragua). Museu d'Art
Contemporani de Guinea
Ecuatorial, i Museu del Dibuix
Castillo de Larres (Sabiñani-
gol, entre d'altres.

olis pastels dibuixos

•

Galeria d'art

Prisma

Del 4 al 17 de rnarc de 1989
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Les onades salten per sobre de I'espigó semi-submergit

Perilla la ubicació de I'escultúra 'Pasífae'-
al moll de Ribes Roges

Com a conseqüéncía del
temporalde migjornque va re-
gistrar-se els primers dies del
passat mes de desembre da-
vantdellitoral vilanoví, segons
experts consultats pel DIARI
DE VILANOVA es van posar
en evidencia les dificultats i el
risc que comportaria la
instaLlacióde I'esculturaPasl-
fae al moll transversal, situat
davant el passeig de Ribes
Roges.

Ara, un amable subscriptor
ha fet arribar a aquesta Redac-
ció una eloqüent fotografia
presa des de les roques del
Xalet del Nin, a Sant Gervasi,
el passat diumenge 27 de de-
sembre.

A la imatge es pot apreciar
com les ones saltaven perso-
bre de les pedres de I'espigó
semi-submergi!.

Les onades s'alxecaven
entre 5 1.6 metres sobre el
nlvell normal. És a dlr, a
I'al~da d'un segon pis, mal-
grat la proteccló deis dlcs
del port, Ialxó que el tempo-
ral de lIevant no va ser mas-
aa Important. Aleahcres, qué
paaaara amb I'escultura de
I1 "vaca" quan arrlbln els
grana temporala acompa-
nyats de lorts vents?, es
preguntael nostrecomunican!.

GRANS ONADES

Malgratelpesdel'escultura
feta en bronze, que s'acosta
als 8.000 quilos, i el fet que
aniráfixada ambferm d'acer al
formigó, no sembla que aixó

La for¡¡a de les coaoes fa que aquestes petin amb for<;a sobre I'ospigó de Ribes Roge. DIARI

siguisuficientperaguantarrem-
branzida continuada de les
grans onades, segons han rna-
'nifestatdiversosconeixedorsde
la costa vilanovina.

La solucló podrla ser que
la base de I'escultura tlngul
una alturamlnlma de 5 me-
tres o mirar de trobar-hl un
altre emptacament, afirma un
veterá pescador.Per exemple,
a la nova plac;ade Ponent que
es troba protegida deis em-
bats del mar.

El possible trasllat d'em-
ptacament, segons ha pogut
saber el DIARI, no sembla
agradar massa als responsa-

'--- --------------

blesmunicipals, teta vegada
que les obres d'ubicació a
I'espigó transversal semi-sub-
mergit compten amb assíqna-
ció económica ies preveu que
tinguin uoc a continuació deis
treballs de construcciódel nou
passeig de Ribes Roges.

L'obra de I'artista vilanoví
Óscar Estrugava ser encarre-
gada per l'anterior equip de
'govern, liderat par Jaume Ca-
sanovas. El seu cost supera
els 16 milionsde pessetes. Els
vilanovins van poder contem-
plar perprimeravegadalagran
escultura a la placa de la Vila
durant la passada Fira de No-

vembre.
. El parer deis vilanovins en

veure I'escultura ha estat di-
vers, amb predomini, aixó sí,
del desconcert. El remitentde
la fotografia que avui publi-
quem assegura que valg
quedar sorpres en lIeglr les
declaraclons de I'equlp de
govern municipal, dlent que
la "vaca" podrla ser la nova
Imatge emblematlca de vua-
nova Ila Geltrú. Déu ens en
guardl, afegeix el nostre co-
municant.

Aqu •• 'a Informacló ha •••• t
.Iaborada gr''' •• aunatrucadaal
Tel.fon V.,mell del otARI (893 69

16)
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L'artista vilanoví Oscar Estruga ha manifestat al
DIARI DE VILANOVA la seva voluntat que I'escultura
Pasffae, realitzada par Estruga,s'exposí al púbüc.
L'obra. que ha costat 16 milionsde pessetes, esta

actualment al Pavelló Municipal d'Esports tot esperant
la seva instal.lació a un espigó de la platja de Ribes,
Roges, una vegada finalitzin les obres del Passeig
Mafítim que ha d'executar el MOPT,

L'obra, que representa el mite de Pasífae, ha costat 16 milions

L'aulor de I'escultura 'Pasilae' demana que
I'obra s'exposi alpúblJc

El musical Memory, amb
Angels Goyalons, que estava
previstque es representes avui
divendres al Teatre Bosc de la
ciutat, s'na suspés a causa de
la lesió que va sofrir l'actriu el
passatdivendres. Gonyalons va
caure a I'escenar! en una de les
representacions a Sant Adriá
del Bessós. mentre els espec-
tadors pensaven que formava
part de I'espectacle. Segons
I'informe médic, té fractura de
I'os malar i no pot tornar a ac-
tuar fins al dia 15 de juny. '

Fonts del Teatre Principal
han confirmat que Memory es
representará a Vilanova el dia 1
de julio!. Les entrades ja corn-
prades seran valides per al ju-
liol, i per qui vulgt,Ji es tornaran

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ e~~ne~enhornride~q~"a,_____ .. .__.--_--f---:;-=,.----. .-..--.-_-.._-_--.,-.._-_..-._-_-_-_-_-_-.-:--====
~.- ....,-- ~~ .... --:-:: ..--...:::..:..-:::...=;.--_ .._----

El prestigiós artista vllanovl
ÓScar Estruga, que fa més de
trenta anys que resideix a Ma-
rid, ha expressat la seva vo-

umtat, en declaracions fetes al
DIARI DE VILANOVA, que
I'escultura Paslta8, realitzada
per encárrec de I'Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú i que ha
costat 16 milions de pessetes,
s'exposi al públic.

Aquesta escultura monu-
mental, feta en bronze, estava
previst situar-la en un deis es-
pigons de la platja de Ribes
Roges de la ciutat. El retard de
I'inici de lesobres d'arranjamenl
de la tercera fase del Parc de
Ribes Roges, que ha d'executar
el Ministeri d'Obres Públiques i
Transports (MOpn ha fet que
I'escultura no s'instaUés a
I'espigó, Les obres del Passeig )
Marltim no comencaran. pÓssi-
blement, lins al mes d'octubre.

Mentrestanl, I'escultura es
troba, des de fa més de mig
any, lora de la vista déls vila-
novins, a I'interior del récinte
del Paveltó Municipal d'Esports
de la ciutat.

Segons Oscar Estruga,
'I'escultura, que va ser encarre-
gada ara la sis anys per
I'aleshores regidor sOCialista
Francese Mestres, 8st., ara '
per ara, morta )a que el. vlla-
novln. no la poden veure ..:
L'autor considera que si
I'escultura no es pot col.locar al
1I0c -que elt havia triat que
.'lnstal.lI provlslonalmenten
un altrelndret,

El regidor de I'área de Ser-
veis Personals de I'Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú, Fran-
cese Surroca, ha declarar a
preguntes letes par aquesta
Redacció que no veu amb bons
ulls la instal.lació en un lIoc

------. -----:---. -~--- }!l>." .. -- . -.
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Aquesta és I'escultura monumental d'Óscer Estruga FElIX

Ii va recomanar de construir
una vaca de fusta folrada
ambpell de vaca amb I'objectiu
que s'introduís al seu interior
per ser coberta pel brau,
L'enginy va donar resuitat i
Pasifae va quedar ernoaras-
sada. Fruit de la unió entre
Pasílae i el Brau va néixer el
Minotaure,

, L'escultura, que simooltt-
za aquest mrte, és una vaca
de bronze que conté en el seu
interíora Pasífae. L' autor,que
s'ha inspiral en la vaca retinta,
del sud d'Espanya, ha dedicat
I'obra als vilanovins i espera
que algun dia surti del mar el
toro i cobreixi la vaca a res-
pigÓ.

provisional de l'esculíura. Tot i
aíxó, Surroca no descarta la
possibilitat, si s'arribés a un
acero, d'estudiar sol.lucíons al-
ternanves.

lins i tot identificador en el marc
de la platja de la ciutat . El
regidor socialista considera'
igualment que Pasltae és una
obra molt simbólica,

EL MITE DE PAsíFAEEL PSC DEMANA QUE
S'INST AL.LI

D'altra banda, el regidor so-
cialista Sixte Moral ha manifes-
tata aquesta Redacció la volun-
tat del Grup Municipal Socialis-
ta de situar I'obra en ellloc triat

. perl'autorjaquecolJocar-laes

. potterdeforma Independent
de les obres que s'han de re a-
Iltzar al Pssselg Marítlm,

Per Sixte Moral, I'escultura
poi ser un element rellevant i

El tema d'aquesta obra es-
cultóríca está basat en el mite
cretense de Pasífae.

Posidó va castigar el rei
Minos de Creta per una pro-
mesa incomplida fent que la
se va muller, Pasílae, s'ena-
morés o'un brau blanc que
havia estat perdonat de ser sa-
crificat. Pasífae, en veure que
el brau no li feia gaire cas, va
demanar ajuda a Dédal, el qual

" Música

Joe Cocker actuarA
a Vilanova per la
FestaMaJor

IIBIACCIÍ

El cantan! escocés de rock-
blues Joe Cocker actuará a
Vilanova i la Geltrú el dia 5
d'agost, dins el ·programa
d'actes de la Festa Major, per
presentar el seu darrer disc
Nlght calls.

El recital de Cocker
s'inscrlurá dins d'una gira
espanyola que el durá a
Pontevedra (30 de juliol). tteó
(31 de juliol), El Escorial (1
d'agost), La Roda (2 d'agost),
Santander (4 d'agost) i Andorra
la Vella (6 d'agost), a més del
que íará a Vilanova.

També actuará dins el pro-
grama d'actes de la Festa Major
1992 el grup de rock catará
Lax'n'Busto, com ja vam infor-
mar en I'edició de divendres
passat del DIARI DE VILA-
NOVA. L'altre grup de rock
catara que actuará a Vilanova
durant I'estiu és La Madam, que
oíerirá un concert dins els actes
de l'Estíu Mogut. Cal recordar
que I'entrada a aquest últim
concert será gratu'ita, segons
van manifestar els mateixos
organitzadors,

Teatre

~esusp6n la ,
representaci6 de
IMemory'

REDACClÓ
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Obres

Després de dos anys lIargsd'espera

L'escullura 'Pasifae' ja és'
InstaLlada al die transversal
de Ribes Roges

L'escultura 'Pasífae", obra
de I'artista vilanoví Ósear Estru-
ga, va ser cot.íocada dimecres
passat al die transversal de. Ri-
bes Roges, el seu ernptacarnent
definitiu, després de dos anys
d'espera durant els quals ha
estat emmagatzemada al pave-
uó de la pla<;a de les Casemes.

L'obra monumental té una
aicaca de tres rnetres luna lIar-
gada de sis, esta realitzada en
bronze I pesa uns 2.500 quilos.
'Pasífae"--va ser fosa en una
fundició de Madrid entre 1990 i
1991 . El seu cost es va elevar a
16 milions de pessetes.

L'escultura ha estat ins-
tal.lada sobre una estructura de
lormigó especialment construl-
da al mig del die transversal
situat a la platja de Ribes Ro-
ges. Aquesta estructura lormi-
ganada no era inclosa en el
primer projecte del passeig de

projecte del passeig de Rit:€s
Roges. El primer intent de
construir-hi una estructura de
fonnigó va fraeassar, ja que la
torea de les ones va esquerdar
la frágil estructura. Ara, amb el
retorcarnent de la construcció
fins a la base del die, els tecnics
han assegurat que I'obra
aguantara sense problemes
I'escamesa del mar.

Una passarel.la unirá el
passeiq de Ribes Roges amb el
die transversal de la platja, per
pennetre als vianants arribar
ñns al peu de l'escultura. "Pasí-
fae" va ser expesada al públic
durant la celebraCió de la Fira
de Novembre de I'any pass at.

L'ALLEGORIA

L'escultura és una repre-
sentació del rniíe grec de Pasí-
lae.! La Ilegenda explica que
Minas, rei de Creta, va ofendre

L'escultura "Pasltae" va ser col.locada omecres passat al die transversal

Posidó en negar-se a sacrificar
el toro que el déu vater emergir
del mar i que va oferir a Minos
per consagrar-lo com a rei de
Creta. Per tal de castigar-lo,
Posidó va fer néixer en Pasí-
lae,. espesa del rei, un amor
desmesurat per raníma! Pasí-
fae va demanar ajut a Dédal,
que va construir una vaca ve
fusta on I'espesa del rei, ama-
gada al seu interior, va ser pos-
seTda pel brau. D'aquest amor
va néixer el Minotaure. El Mi-

notaure inicia', d'aquesta mane-
ra, ei mite del naixement
d'Europa, símbol de la nostra
Mediterránia. L'escultura d~ÓS-

. ear Estruga representa Paísfae
dins la vaca de fusta..

. Elpr~tigiósescultorvilano-
ví Ósear Estruga, añncat a Ma-
drid des de fa anys.va manifes-
tar a aquesia R.edácció que es
va inspirar, a I'hora de realitzar.
I'escultura, en una vaca anda-
lusa amb banyes. D'aquesta
manera, I'artista dóna resposta

MARY

al fet que I'escultura, tot i que
represe"nta una feroella, dispe-
sa d'unes-banyes ben lIargues.

Estrug¡¡ va manifestar la
seva oposició a que I'escultura
fos finalment col.iocada en un
lIoc diferent a I'inicialment pre-
vist, ja que considera que I'obra
ha esta! concebuda per ser
col.iocada a la vora del mar.
L'artista creu que l'escultura pet
ser un element emblemátic de
la ciutat, ja que es podrá veure
des·de diferenls punts.

Entitats
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VILANOVA

El moll de la 'Pasífae' tíndrá bancs
de dissenyper admirar elpaisatge L'Ajuntament falla al

tránsítel carrer Unió
per lesobresdel torrent

L'e~cultura ja té una inscripció al pedestal. 'Explica la figura de Pasífae

Redacció
L'escultura Pasífae, situa-

da al moll transversal de Ribes
Roges, compta des de la set-
mana passada arnb una nova
peanya en qué s'han gravat
diverses inscripcions que ex-
pliquenaqui representa I'obra,
el nom del-seu autor, Óscar
Estruga, i el motiu de la seva
col.locació a Vilanova. Tal como
va avancar el DIARI DE VILA-
NOVA, des de les arees de
Cultura i Urbanisme de
l'Ajuntament es va entendrela

'. necessitat que I'escultura
comptés amb elements infor-
matius de cara al visitan!.

Juntament amb les inscrip-
cions, la remodelació del pe-
destal haconsisiten eliminar
el gra6 que es feia servir com
a banco Per aixó, el projecte
inclou la col.locació de cinc
bancs de fusta' de teca i acer
galvanitzat, sense respatller,
que permetran contemplar tant
el marcom el passeig de Ribes
Roges. Els nous bancs estaran
col.locats per Setmana Santa.
l.'actuaciópreveu també un

L' actuacióa
l'escuIturaté un
costd'un milió i
mig de pessetes

llistó 'de teca per encaixar les
cares frontals i superior del
pedestal,

, Tota la intervenció al vol-
tant de I'escultura té un cost
d'un milió i mig de pessetes.
L'arquitecte municipal Miql!el
Orriols, responsable del prd-
jecte, ha explicat que I'engran- .
diment del peu del rnonurnent
busca una major proporcio-
nalítat amb la mida de la
peca, D'altra banda, el disseny
deis bancs esta pensat per
mantenir i reforc;ar I'horit-
zontalitat de totel conjunt,
així com perneutralitzar la
major dimensió de la pea-
nya.

El text de la inscripció ex-
plica, en la cara que mira a la

platja, que Pasífae, filla del sol, '
va sofrir una boja, passió pel
bou més blanc del ramat del
seu espós Minos, re! de Creta.
En la banda de mar, el text
assenyala que La nostra ciu-
tat, banyada per la mateixa
mar que banya Creta, es re-
coneix en la civilització Medi-
terránia. A leS cares més cur-
tes, es lIegeix' elnom de
I'escultor Oscar Estruga i la
data i lIoc de construcció de
I'obra, Vilanova i la Geltrú.
1991. Bienve Moya, técnic de
Cultura de l'Ajuntament,
apunta que explicar tota la ..
lIegenda en la peanya de'
I'escultura es materlalment
impossible. Moya explica que
s'ha fet una sfntasl que ex-
plica qué és I'escultura i
quina raó té Vilanova per
tenir-Ia.

L'Area d'Urbanisme de
l'Ajuntament, d'altra banda,
estudia encara com reparar la
rampa d'accés a l'escultura,
que va quedar mal mesa pels
últims temporals. L'Ajuntament
encara no ha pres cap decis,ió.

t-~
CONSORCI PER A

LA NORMAlITZACIÓ
lINGüISTICA.

CENTRE DE NORMAlITZACIÓ LINGüíSTICA ALTPENEDES~GARRAFr '

Assessorament Iingüístic gra¡uH i rapid, personalment i per teh3fon
Organització de cursos de catalá

Programes de normalització lingüística adaptats 'als vostres interessos

PI. d'Enr¡c Ctistófol Ricart, 14
08800 Vilanova i la Geltni

Tel. 815'80 61
F., 81530 79

P1.de ~ealri~ de Claramunl, 5-8
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 815 72 44
Fax 815 88 92

PI. de la Vila. 1
08880 Cubelles,
Tel. 895 O) 00
Fax 895 21 29

PI. de la Vila, 1
08810 Sant Pere de Ribes

Tel. 896·7) 52
Fax 896 7) 01

Cv de Joan Maragall,)6
08870 Sitges
Tel. 81109)0
Fax 81109)0

FEUX Obres al torrent. Está previst que acabin el juliol MARY

Redacció
Les obres de reforc de

la llera del torrent de la
Pastera obligaran a tallar al

. tránsit el carrer Unió, entre
I'avinguda del Garraf i el
carrer de Sitges,.a partir de
dilluns que ve. Aquesta
mesura es pren per motius
de seguretat.

No obstant aixó, l'Area
de vía Pública de l'AjUnta-
ment permetrá I'accés als
verns i als establirnents
comercialso industrialsen
ve hieles que no sobrepas-
sin les .dues tones i mitja.
Així, estará prohibit el pas
de camions pesats p,er
aquesl tram .. Tampoc es
permetrál'aparcarnent,

Aquestes mesures es-
taran en vigor fins l'aca-
bament de les· obres, pre-
vist per a mitjan mes de
[uíiol. Els treballs a I'interior
del torrent consisteixen en
el formigonat dela lIera i les
parets ·Iaterals del torrent.
Per I'interior de la volta cir-

culen ·vehicles especial s
lIeugers,que treballen en la
neteja de la lIera perdeixar-
la a punt de cara ala pavi-
mentació. El formigó entra-
ra al torrent per les tapes de
registre delclavegueram,ja
que les formig'oneres no
poden circular en I'estretor
del torrent.

Un cop finalitzin els tre-
balls d'aquest tram,es co-
menearan les obres des del
carrer de Sitges fins a la
plaga de les Casernes. El
conlunt del projecte té un
cost aproximat d'uns 300
milions de pessetes, deis
quals un 50.0/0 I'aporta
l'Ajuntament.

Noméselsveíns
icamionspetíts.
podran passar

pel carrer

Eldirector de CanalBlau,
aunesjornadessobre
comunicacióal Parlament. " .

" .Redacció
Joan Caries Lluch, cap del

Gabinetde Mitjansde Comu-
nicació de l'Ajuntame~t.deVi-
lanova idirector de Canal Blau,
participarádillunaqueve en les
Primerses Jornades Parla-
rnentáries sobre Mi,ljans de
Comunicació Audiovisual, que
tindran lIoc al Parlarnent de
Catalunya.

Lluch prendrá part, a les
quatre de la tarda, en un debat
sobre La televi?ió pública en el
nou panorama digital, que
moderara el periodista Josep ,

Puigbó ten qué intervindran
'tarnbé Jordi Bosch, secretari
general de RTVE; José Vi-
ltaescusa; director general de
Radio Televisió Valenciana;
Romá Cuyas, director general
de Promoció Cultural; Josep
Faulf, president del Consell
Audiovisual deCatalunya;i el
diputat Josep Bargalló. 1;1 vi-'
lanoví és el representant en
aquesta ponéncia de les tele-"
visions cl'$mbit local, mentre
els seus companys de taula tío
són de latelevisió estatal, les
autonómiques i l'Administració.




