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■ Els museus i les entitats cul-
turals de Girona també cele-
bren les Fires de Sant Narcís
amb la inauguració de noves
exposicions que giren al voltant
de Girona i els seus ciutadans. 

Com cada any, el Museu
d’Història de Girona (MHG)
acull una exposició relacionada
amb la ciutat gironina. En-
guany, la mostra gira al voltant
de Prudenci i Aurora Bertrana,
pare i filla molt vinculats a Gi-
rona. Una ciutat que compar-
teixen en molts aspectes, a ban-
da d’haver-hi viscut. Pare i filla
també compartien una gran
passió per l’expressió artística
en múltiples formes, el senti-
ment del pes cultural de Barce-
lona, el de la incomoditat d’una
certa imatge pública o el de la
importància, per a tots dos, de
les relacions intel·lectuals que
van mantenir al llarg de la seva
vida. 

Als anys , van escriure con-
juntament un llibre, L’illa per-
duda, que és el punt de partida
de l’exposició que porta per
nom El desig de viure i d'escriu-
re. Prudenci i Aurora Bertrana,
i que serveix per explicar el món
del pare i el món de la filla en
allò que tenen de divers i en
allò que presenten de comú.
L’objectiu és comprendre’ls
millor i emmarcar-los en allò
que les seves vides i experièn-
cies permeten explicar: bona
part de la història política i cul-
tural catalana i europea entre
el darrer quart del segle XIX i els
anys setanta del segle XX. 

El Museu d’Història de Giro-
na acollirà demà la inauguració
de l’exposició, a / d’una del
migdia. La mostra es podrà veu-
re fins al  d’abril del . 

Una altra de les exposicions
més importants de les festes és
l’Exposició Filatèlica Fires i Fes-
tes de Sant Narcís, que arriba a
la a edició dedicant la mostra
als  anys d'història del tren
que unia Sant Feliu de Guíxols
i Girona. L’exposició, inaugura-
da ahir al claustre del palau de
la Diputació de Girona, està or-
ganitzada per la Societat Filatè-
lica Gironina en col·laboració
amb la Diputació de Girona.

Enguany, la Societat Filatèli-
ca Gironina s'ha volgut sumar a
la commemoració dels 
anys de l'estrena de la línia de
ferrocarril, convertida ara en
una via verda, que unia Sant Fe-
liu de Guíxols i Girona (-
), i ha dedicat a aquesta
efemèride un mata-segells fet
expressament per a l'ocasió.
L’exposició es podrà visitar del
 d’octubre al  de novembre.

Els ens culturals
celebren les Fires
amb exposicions
sobre Girona 
El Museu d’Història acull una mostra
sobre l’obra de Prudenci i Aurora Bertrana  

 MÉSEXPOSICIONSEl Bòlit, la Capella delPilar, el Museu del Cinema,la Casa Masó, el Col·legid’Arquitectes, l’església deSant Lluc o el Museud’Art també acullenexposicions. 
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tors, un  més que en l’edició an-
terior. Per tipologia, un ,
són del sector serveis, d’institu-
cions i entitats, un , corres-
ponen al sector de l’alimentació,
un , són de construcció i
decoració, especialment d’inte-
riors, un , es dediquen a
maquinària i un , correspo-
nen al sector del motor. Per pro-
cedència, un  dels expositors
són de la ciutat de Girona, un 
de la resta de la demarcació, un

 de la resta de Catalunya i un
 de fora de Catalunya, uns

percentatges similars als
d’anys anteriors.

Entre els sectors
tradicionals de la
fira (alimentació,

motor, indústria i
tecnologia, decora-

ció i construcció, tu-
risme i serveis i em-

prenedoria), en
aquesta nova edició

destaca la incorpora-
ció del sector immobi-
liari, liderada pel

Col·legi Oficial d’Agents
de la Propietat Immobi-
liària de Girona (API Gi-
rona). 

Altres punts a desta-
car són l’ampliació del
GInteriors, l’espai de la

Delegació gironina del Col·legi de
Dissenyadors d’Interiors i Deco-

radors de Catalunya, que comp-
tarà amb una carpa en exclusiva,
i l’aposta per la construcció soste-
nible. En aquest sentit, l’Ajunta-
ment de Girona portarà a la fira el
projecte Construcció Connecta-
da, una iniciativa que vol donar
resposta als nous reptes que plan-
teja la situació actual apostant per
la construcció connectada i sos-
tenible. 

La Fira de Mostres obrirà les se-
ves portes de les  del matí a les
vuit del vespre. El preu de l’entra-
da general és de , euros i serà re-
duïda, a , euros, els dies feiners
( i  d’octubre). Els usuaris que
es descarreguin l’app de la Fira de
Girona, que és gratuïta i està dis-
ponible per a iOS i Android, ob-
tindran una invitació per accedir
a la fira de franc. A més, l’aplicació
ofereix tota la informació de la
Fira de Mostres i d’altres fires i es-
deveniments de la Fira de Girona.

Enguany tindran continuïtat
dues iniciatives engegades l’any
passat com la revista de la Fira de
Mostres, amb reportatges diver-
sos i informació d’interès sobre
els sectors del saló, i els xats de Zo-
netacts, una aplicació per xatejar
de manera geolocalitzada. Els as-
sistents a la fira podran resoldre
els seus dubtes a través de l’apli-
cació o parlar entre ells sense ha-
ver-se d’intercanviar els números
de telèfon. 

 En els darrers anys, a la Fira de Mostra s’han
potenciat les activitats que els diferents exposi-
tors duen a terme al certamen. Un factor diferen-
cial per a ells que també aporta valor afegit a la
fira i atrau els visitants.

En aquesta 56a edició destaca la celebració de
la primera Nit GInteriors, promoguda i organitza-
da pel Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Deco-
radors de Catalunya. Es tracta d’un esdeveniment
privat, que es durà a terme fora de l’horari de la
fira, en el qual professionals del sector i clients
convidats podran intercanviar impressions i pre-
sentar els seus productes i serveis.

En el camp de la construcció destaquen les acti-
vitats sobre sostenibilitat a l’arquitectura i domò-
tica organitzades per l’Ajuntament de Girona en
col·laboració amb la Universitat de Girona (UdG),
el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya de-
marcació de Girona i CEDOM (Asociación Española
de Domótica e Inmótica).

Un altre dels espais més actius de la fira serà el
d’Emprenedoria, amb l’organització del III Net-
working professional organitzat pel Col·legi
d’Agents Comercials de Girona i Comarques, o ta-
llers pràctics com els de Nenoos, un projecte edu-
catiu innovador que desenvolupa la intel·ligència
dels nens i nenes de 0 a 13 anys de manera inte-
gral treballant el cos, la ment i les emocions, entre
altres propostes organitzades per l’AEEG (Associa-

ció d’Empresaris i Emprenedors de Girona).
Després que l’any passat la fira signés un con-

veni amb la UdG amb l’objectiu d’arribar a un pú-
blic més jove, enguany la universitat també ha or-
ganitzat diversos tallers a través de diferents fa-
cultats, com el de fotografia publicitària, organit-
zat per la Facultat de Publicitat i Relacions Públi-
ques o el taller de valoració de la potència de salt
en l’esport, d’EUSES Escola Universitària de la Sa-
lut i l’Esport. La UdG també serà responsable de
l’exposició permanent Motor elèctric amb una
llauna de refresc.

Més propostes gastronòmiques
També les propostes gastronòmiques arriben en
forma d’activitats. El segell de qualitat Girona Ex-
cel·lent, impulsat per la Diputació de Girona i la
Cambra de Comerç, gestionarà l’Escenari Gastro-
nòmic, on es duran a terme tastos de diferents
productes de la zona que han rebut la distinció i
concursos. En aquest sentit, també cal destacar
que la fira acollirà el primer campionat de tiradors
de cervesa de Girona organitzat per La Brava Beer.
Entre les activitats destacades de la Fira de Mos-
tres també hi haurà una taula de diàleg per a les
empreses col·laboradores, emmarcada en el pro-
jecte Un Repte Social Empresarial, la RSC: Un ne-
goci socialment responsable, organitzat per Creu
Roja.   DdG GIRONA

Els expositors potencien les activitats
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