TROBADA DE PINTORS DEL BAIX LLOBREGAT
A CORNELLA
El diumenge passat dos de juliol, celebràvem la 17° edició del que seria la nostra
Fira de l'art pels amants de les belles arts de tot el Baix Llobregat, es reuníem a la
població de Cornellà per mostrar les diverses maneres d'entendre l'art modern i
contemporani, oberta a tots als visitants que descobriren una amplitud d'obres entre
pintures, dibuixos, escultures, joieria, gravats, de més de 84 artistes que
representaven una àmplia gamma de generacions i enfocaments artístics. La
majoria d'ells amb projectes que poden incloure presentacions en solitari,
juxtaposicions i mostres temàtiques de l'artista, d'ells alguns són artistes emergents,
totes aquestes trobades suposen una cita molt important en el calendari. Tant per
als coneguts com per als nous talents és una ocasió per consolidar-se i donar-se a
conèixer, i el creador pot conèixer a fons col·loquialment parlant a la competència i
les diverses interpretacions de entendre les arts plàstiques disponibles davant dels
seus ulls per agafar idees i nous registres, d'altra banda, conèixer altres maneres
d'interpretar el món pot dur-los a trobar altres camins amb els quals crear o ampliar
el seu propi univers, i finalment, durant aquests esdeveniments és possible fins i tot
conèixer algun transeünt interessat en la compra de l'obra d'art. L'objectiu final és
donar-se a conèixer i estendre el reconeixement de l'entitat o associació a la qual
pertanyis.
El CADE és una entitat amb una gran tradició en aquestes trobades. I ja des de les
primeres fires d'art al Baix Llobregat fins a l'actualitat ha destacat pel seu alt nivell
artístic. A més, tot aquets coneixements, son un indicador directe del nostre
patrimoni cultural que s'ha de posar en valor, i per aconseguir-ho en primer lloc s'ha
de conèixer, difondre i divulgar en totes aquestes exposicions obertes al públic
en general. I és per aquest sentit que van néixer les fires d'art, amb la finalitat de
fomentar i mostrar el valor dels artistes dels diferents municipis com a punt de
partida del procés de difusió, del desenvolupament creatiu i com a marc aglutinador
rellevant.
Van participar en l'esdeveniment dels artistes expositors:
Frederic Prieto (aquarel·la), Enric Sevillano (aquarel·la), Ma Lluïsa Colomé
(aquarel·la), Xavier Ribó (oli), Joan de Déu Ruiz (oli), J. José R. Còrdova (oli), Alfons
Rafel Pardo (oli), Jonatan Bernan Pardo (oli), Natalia Bernan
Pardo (oli), Jesica Bernan Pardo (oli), Jordi Mercadé (oli), Antonio Sánchez (oli),
Yolanda Martínez (oli), Juana
María Ruiz (oli), Teresa Mujal (oli i joieria), Pere Pahissa i (oli), Antonio Monràs
(oli), Núria Arrufat (joieria), Teresa Rosell (joieria).

Es van mostrar autèntiques obres d'art realitzades en tècniques diverses, així com
joies originals; per a delit del públic assistent, que va trobar veritables oportunitats a

l'abast de tots

En finalitzar l'entitat organitzadora va
agrair la col·laboració de les
col·laboració desinteressada van fer
possible l'èxit de la 17º Trobada de
pintors del Baix Llobregat lliurant el
correspondent Diploma de
participació . La Regidora de Cultura
Rocío García entregat el Record de la
Trobada en el nostre President en
Xavier Ribó, en presencia de les
organitzadores

.Per diversos motius al final no i fossin presents els companys Glòria Revelles,
Patrick Gisbert, Natalia Mercadé i Antonio Guallar.

