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Roquetes

Un jove tortosí s’endú el
30è Premi de pintura Ciutat
de Roquetes
Dijous 15 d’abril va tenir lloc, al casal municipal Hort de
Cruells, l’entrega dels premis corresponents a la trentena
edició del Premi de pintura Ciutat de Roquetes, enguany de
temàtica lliure. Un canvi d’orientació (després de dos anys
de ser un concurs pictòric de tema paisatgístic i figuratiu)
a obrir el ventall de possibilitats als nous artistes.
En aquesta edició del Premi, vint-i-una van estar les obres
presentades, que van optar a les tres categories de què
consta el Ciutat de Roquetes: premi general, premi local i
premi jove local. El guanyador del premi general va ser
Jordi Castells, de Tortosa, amb l’obra La Passió, mentre que
el jove Osmy Moya va endur-se els premis local i jove, amb

A L’ESQUERRA, JORDI CASTELLS, PREMI GENERAL DEL

el treball Feliç i estrident praxis.
Val a dir que aquests trenta anys ininterromputs del Premi
Ciutat de Roquetes han generat un fons pictòric molt important. Obres d’artistes locals i d’arreu que avui en dia estan
exposades a la primera planta del centre cívic.

30È PREMI DE PINTURA CIUTAT DE ROQUETES. A LA DRETA, OSMY MOYA, GUANYADOR DELS PREMIS LOCAL I JOVE.

...són les orquestres amb què enguany podràs gaudir i ballar molt amb l’abonament
per a les Festes Majors 2010.
Si encara no ets soci del Patronat de Festes de Roquetes i no tens l’abonament per a les festes que vénen,
afanya’t i no t’encantis. Vine a demanar-lo al local del Patronat de Festes (ctra. dels Reguers km. 1) els divendres
a les 22.00 hores. Només has de portar el teu número de compte corrent.
Preus:
Els nascuts entre el 1994 i el 31 de desembre de 1996 inclòs tenen el ‘boleto’ jove, a 25 €.
Els nascuts abans de 1993 inclòs tenen el ‘boleto’ d’adult i el seu preu és 45 €.

(Els abonaments per als joves hauran d’anar acompanyats del DNI, ja que se’ls ho demanarà a l’entrada del recinte del ball)

Vinga, corre! Tens temps fins al dia 14 de maig!
(després d’aquesta data, els abonaments passaran a costar 30 € el de jove i 55 € el d’adult)
PATRONAT DE FESTES DE ROQUETES
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