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Un altre èxit a l’11a Fira Convenció
de Calygas
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VILAMALLA - PALAMÓS - OLOT
LA BISBAL - TORROELLA
SANT FELIU - ROSES

L’onzena Fira Convenció bat rècords de participació i assistència.
L’empresa CALYGAS va organitzar del 20 al 22 de maig passat la seva XI Fira Convenció
al Pavelló del Castell de Peralada, amb un total de 28 proveïdors i més de 400 professionals que van passar pels estands de la fira. Amb aquestes xifres, l’onzena fira conclou amb la convocatòria amb més afluència d’instal·ladors d’arreu de la província de
Girona i es consolida com la més important del seu sector a àmbit de Catalunya.
a Fira Convenció va reunir a 28 em-
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Els artistes, amb el responsables del projecte Life Pletera ■ EL PUNT AVUI

preses de material de calefacció, cli-

matització, sanitari, elèctric, fontaneria i

La Pletera, sota la
mirada de l’artista

electrodomèstics, reconegudes a àmbit
nacional i/o internacional. Els instal·ladors podien demanar informació comercial i tècnica de manera personalitzada a
l’estand de cada proveïdor.

OBRA · Cinc artistes faran la seva reflexió personal
al voltant de la transformació paisatgística de l’espai
DURADA · El projecte s’allargarà fins al juliol del 2018
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ota la coordinació de Martí
Bosch, cinc artistes de diferents
disciplines aportaran la mirada
artística al projecte de desurbanització i restauració de les maresmes, a
través del seguiment que en faran. Els
participants en la proposta artística són
Jordi Morell (Salt, 1975), Joan Vinyes
(Torroella de Montgrí, 1954), Esteve
Subirah (Ullà, 1975), Isadora Wilson
(Santiago de Xile, 1984) i Ivó Vinuesa
(Barcelona, 1975). Els seus treballs es
desenvoluparan durant el procés d’execució del projecte Life Pletera, que es va
iniciar l’estiu passat i acabarà el juliol del
2018, i es materialitzaran en diferents
suports, espais i intervencions i cada artista determinarà el tipus de proposta artística que millor s’adapti a les intencions del seu projecte artístic. Per tal de

donar a conèixer les reflexions proposades pels artistes al conjunt de la ciutadania, es preveu la realització d’unes jornades sobre art i paisatge, una exposició
amb els treballs i processos realitzats i
l’edició d’un catàleg que documentarà els
treballs artístics i les reflexions que se’n
derivin. El projecte es desenvoluparà sota el títol genèric de Lloc, memòria i salicòrnies.
La geògrafa Àgata Colomer, coordinadora tècnica del Life Pletera, considera
que l’art és una magnífica eina per aproximar-se i difondre els valors del paisatge, més enllà d’altres mirades més relacionades amb l’espai físic en si. Assegura
que “el paisatge no és la naturalesa o el
lloc que es contempla, sinó el que es
construeix a partir d’aquests; és una
construcció cultural i social per a la qual
és necessària una interpretació, a partir
de la qual uns elements físics existents
es converteixen en un paisatge”. ■

obre les xifres de participació a la
Fira Convenció d’enguany, Albert
Bosch, gerent de CALYGAS, ha mostrat
la seva satisfacció amb la massiva resposta dels instal·ladors tant en la visita
als estands com al sopar, així com als
proveïdors per la seva inestimable
col·laboració en la Fira d’aquest any.
Gràcies a tots ells i a l’equip de CALYGAS podem gaudir d’un projecte que reflecteix les ganes, el compromís i l’ambició. “Tot plegat reflecteix el lligam cre-
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om a novetat d’aquest any s’han fet
concursos dins la Fira en què els instal·ladors han participat activament.
També van poder gaudir de 2 furgonetes
amb eines on van provar el material exposat per a l’ocasió.
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ivendres 22 de maig es va tancar la
Fira Convenció amb un sopar a la
Carpa del Castell de Peralada amb una
convocatòria de més de 700 assistents.
L’humorista Jose Corbacho va amenitzar
la vetllada posant el punt final a la Fira
Convenció anual de CALYGAS.
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at per CALYGAS entre el proveïdor, el
distribuïdor i el client”, ha conclòs
Bosch. Projecte que reflecteix les ganes,
el compromís i l’ambició. Tot plegat reflecteix el lligam creat per CALYGAS entre el proveïdor, el distribuïdor i el client.

