la portada
escolars de sant boi ideen la
imatge del cartell de la fira

L’EQUIP DE GOVERN OPINA

L

a imatge del cartell de la Fira 2013 ha sorgit del Projecte Artclass, dedicat a la
difusió de l’art contemporani en els centres educatius. L’Ajuntament destinarà una
aportació econòmica per a la realització de projectes educatius de l’Institut Rafael
Casanova. La iniciativa ha estat reconeguda amb el lliurament d’una menció en la 9a
edició dels Premis a la Innovació de les Fires de Catalunya, atorgat per la Generalitat.

Iniciativa premiada
Aquesta iniciativa ha estat reconeguda amb el lliurament d’una menció en el decurs de
la 9a edició dels Premis a la Innovació de les Fires de Catalunya. El lliurament del guardó
va tenir lloc en el marc de la celebració del 20è Congrés de Fires de Catalunya celebrat a
Vilafranca del Penedés els dies 21 i 22 de novembre. A la concessió del premi, el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat va valorar “la col·laboració entre el món
educatiu i cultural, a través de diverses entitats de la ciutat, i l’administració local per a
fer de la Fira de la Puríssima un projecte de ciutat”.
El cartell de la Fira s’inspira en les obres de l’artista manierista milanès Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), pintor del rostre humà a partir de flors, fruites, plantes, animals i
objectes. Així, els alumnes que han elaborat la imatge de la Fira de la Puríssima han fet
servir imatges de fruites i hortalisses per dibuixar el rostre d’una persona que simbolitza
l’origen agrícola del certamen (vegeu a sota algunes fotografies del procés creatiu).

José Manuel González Labrador
Portaveu del
Grup Municipal PSC

UNA FIRA AMB PROJECCIÓ

C

omerç, agricultura, empreses, festa i cultura.
Amb aquests ingredients s’elabora un dels
productes més saborosos del calendari santboià.
La participació de la gent, l’exposició de l’activitat
econòmica i la mostra de l’activitat associativa
projecten la ciutat cap a l’exterior amb la voluntat
de donar senyals de vida davant una crisi que volem superar a base d’esforç, innovació i solidaritat.
La Fira ofereix una marc ideal per a la promoció de
l’economia local. Sant Boi es mou amb seguretat
cap al futur.

Alba Martínez Vélez
Portaveu del
Grup Municipal ICV-EUiA

ORGULL DE FIRA

calendari municipal 2014
El calendari municipal de
2014 (any de celebració
del Tricentenari) està dedicat enguany als vincles de
Rafael Casanova amb Sant
Boi. Durant la celebració de
la Fira de la Puríssima, es
repartirà aquest calendari
editat per l’Ajuntament amb
el patrocini de l’empresa
Garro, SA.

C

omença la 67a edició de la Fira de la Purísima
a Sant Boi i ho fa amb un cartell que no pot ser
més representatiu del que és la nostra ciutat: una
ciutat inclusiva, educadora i que s’enriqueix de la
participació de tothom.
Un cop més hem d’apreciar aquest punt de trobada
que ens ofereix la Fira per sortir al carrer i compartir, crear lligams que ens ajudin a fer front de forma
col·lectiva i comunitària a la realitat diària a la que
ens enfrontem.

