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Inauguren a Salt les tres obres de Fita


Eren davant de la Coma Cros i s'han mogut per no entorpir activitats



L'acte ha coincidit amb la Fira Tèxtil

Domènec Fita, ahir al matí, durant la inauguració de les escultures. Foto: GLÒRIA
SÁNCHEZ/ICONNA.
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Les tres escultures de l'artista Domènec Fita que hi havia a la plaça de la
Coma Cros de Salt, i que a principi d'any es van traslladar uns metres
respecte a la seva ubicació inicial, es van inaugurar ahir. Les escultures
formen part d'un sol conjunt artístic que porta per títol Humanitats i que
homenatja les persones que treballen a les fàbriques tèxtils i les que
treballen actualment en l'àmbit cultural, al qual està dedicat ara la Coma
Cros. El canvi d'ubicació, que es va fer sempre d'acord amb l'artista, s'ha fet
després que ho demanessin algunes entitats, que consideraven que les
escultures hipotecaven un espai que es fa servir per a activitats, celebracions
i festes diverses.
La inauguració de la nova ubicació de les escultures va coincidir amb la
quarta edició de la Fira Tèxtil i Botigues al Carrer, que se celebra tot el cap
de setmana –s'acaba avui– al Veïnat de Salt.
Durant dos dies s'hauran fet cercaviles, desfilades, tallers, activitats
culturals, concerts i espectacles, entre altres. La Fira té una doble finalitat:
d'una banda, potenciar l'activitat del petit comerç del Veïnat i, de l'altra,
donar a conèixer el passat industrial de la vila.
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