
               CONVOCATÒRIA DE RODA DE PREMSA  15.02.21           
 
 

DijouDijouDijouDijous 1s 1s 1s 18 de febrer8 de febrer8 de febrer8 de febrer,,,,    roda de premsa roda de premsa roda de premsa roda de premsa presentació de l’exposició presentació de l’exposició presentació de l’exposició presentació de l’exposició 
“Testimoni d’una Guerra”, del fotògraf Agustí Centelles“Testimoni d’una Guerra”, del fotògraf Agustí Centelles“Testimoni d’una Guerra”, del fotògraf Agustí Centelles“Testimoni d’una Guerra”, del fotògraf Agustí Centelles    

    

Convoca:Convoca:Convoca:Convoca:  Ajuntament de Vila-seca i Fundació Vila Casas 

 

Dia:Dia:Dia:Dia:    Dijous, dia 18 de febrer de 2021    

    

Lloc:Lloc:Lloc:Lloc:    Castell de Vila-seca (accés pel carrer del Castell, 38)    

    

Hora:Hora:Hora:Hora:    a les 16,30  hores    

    

TemaTemaTemaTema::::    

Presentació de la segona exposició que acollirà el Castell de Vila-seca fruit del conveni de 
col·laboració signat entre l’Ajuntament de Vila-seca i la Fundació Vila Casas. 
“Testimoni d’una guerra 1936-1939” és el títol de l’exposició del fotògraf Agustí Centelles 
que s’inaugurarà el mateix dijous 18 de febrer i es podrà visitar fins el 19 de setembre. 
Són 145 fotografies, algunes d’elles inèdites i mai exposades, que constitueixen la 
col·lecció més important d’aquest fotògraf que es conserva a Catalunya. 
    

Assistents: Assistents: Assistents: Assistents:  

----    Pere SeguraPere SeguraPere SeguraPere Segura, alcalde de Vila-seca 

----    Manuela Moya,Manuela Moya,Manuela Moya,Manuela Moya, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vila-seca 

----    Daniel GiraltDaniel GiraltDaniel GiraltDaniel Giralt----MiracleMiracleMiracleMiracle, , , , comissari de l’exposició    

----    Àlex Susanna, Àlex Susanna, Àlex Susanna, Àlex Susanna, director d’art de la Fundació Vila Casas    

----    Natàlia Chocarro, Natàlia Chocarro, Natàlia Chocarro, Natàlia Chocarro, directora de projectes externs de la Fundació Vila Casas 

 

Seguiment de la roda de premsa en streamingSeguiment de la roda de premsa en streamingSeguiment de la roda de premsa en streamingSeguiment de la roda de premsa en streaming    

Els periodistes també podreu seguir la roda de premsa i traslladar les vostres preguntes 

mitjançant la plataforma ZOOM en aquest enllaç 

https://zoom.us/j/98328159010?pwd=dzN4Sm1ETldROHMrYlA2QkJQYXpQZz09 
    

Els interessats en utilitzar la plataforma cal que Els interessats en utilitzar la plataforma cal que Els interessats en utilitzar la plataforma cal que Els interessats en utilitzar la plataforma cal que ens enviïn ens enviïn ens enviïn ens enviïn correu electrònic icorreu electrònic icorreu electrònic icorreu electrònic i    telèfon de contacte.  telèfon de contacte.  telèfon de contacte.  telèfon de contacte.      


