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Redacció l figueres  

L’associació cult ura l De-
sat’art ha apadrinat un nou 
pintor. Es diu Javier Sabio i 

en el món cultural és conegut com 
a Ainart By Sabio. Aquest artista 
està considerat modern amb un 
toc molt peculiar a la seva obra. 
Segons el president de l’associa-

Culturabreu

Desat’art apadrina un nou artista
ció, “és un dibuixant de cap a peus 
que domina molt ladisciplina del 
dibuix fet amb carbó”.  Javier té 
una gran perspectiva en plasmar 
el dibuix perquè a la vegada in-
tenta amb bon resultat donar hi-
perrealisme a la seva obra. Va es-
tudiar belles arts i la seva obra ja 
ha estat exposada a Girona, Osca 
i altres indrets de la nostra geo-

grafia. Ainart Sabio  serà l’encar-
regat d’estrenar les exposicions a 
l’espai de l’associació al Trull d’en 
Francesc. La mostra serà d’una 
vintena de dibuixos de personat-
ges molt coneguta a la història del 
món i la seva cultura. La mostra 
s’inaugurarà el proper dissabte, 
11 de febrer, i es podrà visitar fins 
al 31 de març. n

Gastronomia

ComuniCaCió

breu
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Èxit de la segona edició de 
l’Street Food Winter

L’eSCAC busca joves talents a 
l’espai Armengol de Vilajuïga

Redacció l llançà  

Redacció l vilajuïga  

Dissabte passat, 4 de febrer, 
es va fer a Llançà la sego-
na edició de l’Street Food 

Winter a l’envelat del mercat de la 
vila. La proposta oferia 18 tapes a 
càrrec de 9 establiments locals 
les quals anaven acompanya-
des  dels vins de la DO Empor-
dà amb la presència de tres ce-
llers i la cervesa artesana La Mar 
d’Amunt. La valoració que s’ex-
treu de la jornada ha estat molt 
positiva, pel que fa les xifres amb 
més de 2.500 tapes servides i gai-
rebé 1.200 degustacions del vi de 
la DO Empordà. n

L’Escola Superior de Cinema 
de Catalunya) i l’Espai Ar-
mengol presenten una jor-

nada que tindrà lloc el dimecres 
15 de febrer per donar a conèixer 
als joves estudiants d’ESO, batxi-
llerat i cicles formatius els oficis 
del món del cinema, les possibili-
tats que ofereixen, què representa 
estudiar a l’ESCAC i el sistema de 
beques en el qual participen em-
preses i entitats com WARNER, 
ICEC, MEDIAPRO, MOVISTAR, 
MORITZ, RESA, SGAE.... La ses-
sió també està orientada al pro-
fessorat de secundària, als quals 

edició d’hivern. es van servir un total de 2.500 tapes i 1.200 tast de vi AJ.LLANÇÀ

Redacció l pont de molins  

el dia 13 de febrer és el Dia 
Mundial de la Ràdio, que la 
Unesco va proclamar per 

commemorar el dia que es va cre-
ar la ràdio de les Nacions Unides, 
l’any 1946. Per celebrar aquesta 
efemèride, aquest any, Catalu-
nya Ràdio es proposa acostar-se 
encara més a l’audiència i viu-
re tota la jornada al costat de les 
persones que, dia a dia, seguei-
xen els programes de l’emissora i 
fan que sigui el que és. Per aquest 
motiu, s’han anat recollint de-
senes de propostes a través del 
web de Catalunya Ràdio en què 
els oients expliquen on viuen i 
quin programa voldrien que es 
fes a casa seva. Entre totes les op-
cions, cada equip de l’emissora 
en triarà una, que serà on es farà 
l’emissió en directe el dilluns 13 
de febrer. Una de les propostes 
que ja s’estan treballant és la del 
programa de tendències Popap, 
dirigit i presentat per Mariola Di-
narès, que es farà en directe des 

ComuniCaCió breu 

Per commemorar el Dia mundial de la ràdio 
que se celebra el dia 13 de febrer 

Catalunya ràdio a la plaça 
de Pont de Molins

de la cabina d’un camió a la plaça 
de l’Ajuntament de Pont de Mo-
lins, a l’Alt Empordà. 
El matí de Catalunya Ràdio, amb 
Mònica Terribas; Estat de Grà-
cia, amb Roger de Gràcia; els in-
formatius Catalunya migdia i 
Catalunya vespre, i l’esportiu Tot 
costa també sortiran fora dels 
estudis de Catalunya Ràdio per 
acompanyar els seus seguidors 
d’una manera especial, despla-
çant-se allà on han demanat els 
oients. n

y 13 de febrer

se ceLebRA peRquè eL 1946 
es VA cReAR LA RÀdiO de Les 
NAciONs uNides 

y mariola dinarès

eL petit muNicipi de pONt de 
mOLiNs ViuRÀ eN diRecte eL 
pROgRAmA ‘pOpAp’

la ràdio a casa. s’instal·laran amb un camió a la plaça del consistori cAtALuNYA RÀdiO

es presentarà el projecte Cine-
ma Base que té per objectiu do-
tar els professors d’eines de nar-
rativa audiovisual. Els joves al-
tempordanesos Marc Bech i Nur 
Casadevall, graduats a l’ESCAC i 
amb una prometedora carrera en 
el món del cinema, explicaran les 
seves experiències. De l’ESCAC 
s’han graduat alguns dels grans 
directors actuals, com Juan Anto-
nio Bayona, Mar Coll, Kike Mai-
llo, Javier Ruíz Caldera i Dani de 
la Orden, entre d’altres.
L’assistència és gratuïta però cal 
inscriure’s prèviament a www.
espaiarmengol.com/ca/agenda/
jornada-escac/ n


