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L'11a Nit de l'Art aplega gent de dins i fora el municipi
Una 11a Nit de l'Art amb forta afluència ha mostrat aquest
dissabte tot el potencial artístic santcugatenc al públic local i
de fora del municipi. Tot i la bona resposta dels assistents,
però, alguns galeristes apunten a un canvi d'enfocament de la
iniciativa i proposen limitar-ne la part lúdica a favor de la
vessant més professional.

Equipaments municipals i galeries han obert les seves portes aquest dissabte als santcugatencs per donar a
conèixer les propostes que acull cada espai. L'11a Nit de l'Art ha combinat visites guiades, tertúlies amb
artistes i música al carrer en una jornada plena de propostes que s'ha allargat des de les deu del matí fins ben
entrada la matinada.
Els propietaris de les galeries santcugatenques afirmen que la Nit de l'Art està consolidada a la ciutat.
Galeristes: És una festa local molt consolidada. / Porta un ritme d'acceptació molt gran. / Hi ha gent de
fora que ja la coneix.
Tot i això, alguns propietaris creuen que s'ha de replantejar la iniciativa i enfocar-la estrictament cap a les
propostes artístiques professionals.
Galeristes: Cal fer plantejaments més seriosos. / No es poden barrejar aficionats i professionals.
La iniciativa d'enguany ha incorporat noves propostes, una de les quals, el Tiquet Art, ha convidat els
participants a respondre un qüestionari amb preguntes sobre les exposicions de les galeries que els ha servit
per entrar en el sorteig d'una obra de l'artista santcugatenc Paco Minuesa.
Alguns dels assistents han expressat la seva opinió sobre la Nit de l'Art.
Participants: Com a idea és molt bona. / És fantàstic. / Aquest any s'ha incorporat el qüestionari.
D'altra banda, alguns comerços locals s'han unit a la proposta i han exposat als seus aparadors durant la
setmana algunes obres artístiques que han cedit espais i entitats de la Nit de l'Art.
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