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A prop de les terres gironines de Puigcerdà i Llívia tenim 'LES BAINS DE LLO'.

Escoltar

Vila-sacra

Presentació del llibre Vila-sacra, dels «Quaderns de la Revista de Girona».
Diputació de Girona - 20:56 - 16-11-2013 | Vila-sacra, escrit per Josep M. Figueres i Kima Moret,
correspon al número 167 d'aquesta col·lecció que edita la Diputació conjuntament amb l’Obra
Social “la Caixa”.
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Notícies més llegides
Aquest vespre s'ha presentant a Vila-sacra el llibre dedicat a
aquesta població publicat dins la col·lecció «Quaderns de la
Revista de Girona».
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Vila-sacra, escrit per Josep M. Figueres i Kima Moret, correspon
al número 167 d'aquesta col·lecció que edita la Diputació
conjuntament amb l’Obra Social “la Caixa” i que es dedica a
fer un intens recorregut per la geograﬁa, la cultura i la història
de les terres gironines.
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En aquest cas, el llibre és una aproximació a la història i a la
realitat actual del municipi. Al llarg de gairebé quaranta
capítols, Figueres i Moret han anat resseguint els trets
identitaris d’aquesta població, «capital del món» –tal com la
va deﬁnir Fages de Climent.
La presentació ha estat a càrrec de Xavier Soy, vicepresident
de la Diputació de Girona i president de la comissió de
Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social; Josep Blanch,
director de Banca d'Institucions a Girona de “la Caixa”; Maria
Carme Barceló, alcaldessa de Vila-sacra; Joan Domènech,
director de la col·lecció «Quaderns de la Revista de Girona»;
Jaume Guillamet, catedràtic de la UPF; Josep Maria Figueres i
Kima Moret, autors del llibre.
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7a Fira del Pa i la Xocolata a Sant
Gregori.
El CPA Olot es proclama campió del
món de patinatge artístic.
La Diputació dóna 17.000 euros per
a projectes de cooperació
internacional.
Tata Martino, Neymar, El Papa,
Nelson Mandela, Marc Màrquez, Biri
Biri i Pau Casals, nous Caganers de
2013.
Nou cicle de teatre.
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