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EXPOSICIONS LA BISBAL D'EMPORDÀ

“LA MANCOMUNITAT A LES TERRES DE GIRONA” ARRIBA A LA
BISBAL
bonart
El 29 de novembre es va inaugurar a l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà, a la Bisbal d’Empordà, l’exposició
itinerant “La Mancomunitat a les terres de Girona”. Varen assistir a la inauguració Xavier Soy, Narcís Figueras,
Joaquim Maria Puigvert, Núria Anglada i Maria Teresa Solé.
La mostra, promoguda pel Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació, proporciona una visió renovada de les
principals actuacions que va impulsar aquesta institució (1914-1924), com ara el debat territorial, les
comunicacions, les obres públiques, l’agricultura, les polítiques de conservació de la natura i dels monuments,
l’educació, la cultura i la sanitat.
L’exposició, que està estructurada en 20 àmbits temàtics amb fotografies, documentació, objectes originals de
l’època, vídeos i explicacions, vol ser un estímul per reflexionar i comprendre el que va suposar la primera
experiència d’autogovern de la Catalunya contemporània. També aspira a oferir una perspectiva humana i social
que permeti descobrir els homes i les dones que de manera directa o indirecta van ser protagonistes de la
institució, com ara Agustí Riera, Rafael Masó, Josep Pla, Francesc Cambó o Josep Irla.
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Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona, i que tindrà lloc el mateix dia a partir de les 10 h a l’Arxiu
Comarcal. La jornada inclourà la presentació del treball guanyador de la Beca d’Investigació en Ciències Socials i
Humanes 2013 del Patronat: La Gran Guerra a les comarques gironines. L’impacte cultural i polític (1914-1918)
a càrrec de Maximiliano Fuentes i la presentació del treball guanyador de la Beca d’Investigació en Ciències
Naturals 2013: Presència en el medi i impacte ecològic de biocides.
Fotos Martí Artalejo.

Etiquetes: "La Mancomunitat a les terres de Girona" · Diputació de Girona

Deixa un comentari
L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *
Nom *

Correu electrònic *

Lloc web

Comentari

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title="">
<b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

