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BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

BORRIANA OBRI EL NOU CENTRE DE
DIA PER A MAJORS DEPENDENTS

MERCEDES GIMÉNEZ RENÚNCIA
A L’ACTA COM A REGIDORA PER
COALICIÓ VALENCIANA

MÉS DE 2.000 ALUMNES HAN
VISITAT L’ECOPARC MUNICIPAL
DES DE L’ANY 2007

Pàg. 7

Pàg. 8

SCISSOR SISTERS I THE CHARLATANS A L’ARENAL SOUND / PÀG. 15

CULTURA

EXPOSICIONS
EXPOSICIÓ CARTELLS DE SETMANA SANTA 2011
CMC La Mercé
Fins al 8 d’abril
La decisió es va fer pública el passat 14 de gener després de la deliberació del jurat presidit pel regidor de
Cultura, Enrique Safont, i integrat pel consiliari de la
Junta de Germandats i Confraries de Setmana Santa de
Borriana, Pedro Cid, el president i el vicepresident de la
mencionada junta, Manuel Moros i José Alfonso Peirats
-respectivament-; i els professionals del disseny gràfic
Juan Torrent i Vicent Guerola.
El cartell anunciador de Setmana Santa, el premi del
qual ha recaigut en la present edició en la borrianenca
Manuela Alamán, va ser triat entre les 13 obres presentades a concurs procedents de diversos llocs de la
geografia espanyola com ara Navarra o Barcelona, entre altres.

ens correspon a tothom sols per existir, una pau que
naix de la innocència d’un nadó i que ara totes les mares, presents o futures, demanen i exigeixen a colp de
retrat.

“A COR A TERAPIA DO IMPOSSÍVEL” de JOSE BATISTA MARQUES
CMC La Mercé
Inauguració dia 24 de març a las 19’30 h
Del 24 març al 20 d’abril

EXPOSICIÓ “24 DONES”, DE RAMÓN USÓ GUEROLA
CMC La Mercé
Fins al 10 d’abril
Durant molts segles la dona ha estat reclosa en una
foscor que hem de reconéixer injusta, tot i ser, la dona,
l’essència de l’evolució. Precisament el borrianenc Ramón Usó parlarà d’això en aquesta exposició, parlarà
de forma muda, com sols un fotògraf és capaç de ferho. Ha imaginat 24 dones de totes les edats, vestides
amb una samarreta blanca i poc més, cadascuna amb
un motiu de color roig reivindicatiu o representatiu del
seu missatge, de la seua professió o senzillament un
sentiment. Vint-i-quatre dones com 24 columnes i les
seues arcades, 24 motius per a dir: “ací estem, soles i
amb ganes de ser lliures, per nosaltres i per totes les
injustícies d’aquest món”.
Vint-i-quatre no és per casualitat, 12 és una xifra que
des de l’inici de la nostra història escrita s’ha utilitzat
en infinitat d’ocasions, si bé 12 figures sempre han estat representades per homes, ara cal afegir-ne 12 més,
12 dones que com un espill volen reflectir-se amb una
mirada tendra o dura als ulls del món. Per tant, hi ha
24 ocasions de donar amor, tendresa i pau, una pau que

Exposició del portugués José Batista Marques, guanyador del XIII Premi d’Arts Visuals Ciutat de Burriana.
L’artista fa d’esta exposició un lloc d’encontre entre la
pintura i l’escultura.

MÚSICA

CONCERT DE CARNESTOLTES DE LA CORAL BORRIANENCA
CMC La Mercé
Diumenge, 27 de març, a les 19 h
Com tots els anys la Coral Borrianenca ens ofereix el
seu concert de carnestoltes. Concert amb disfresses
i humor organitzat per la Coral Borrianenca i amb la
participació d’agrupacions convidades.
Entrada lliure fins a completar l’aforament.

