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

Girona

Presentació del nou número de la Revista de Girona.
Diputació de Girona - 08:05 - 17-07-2013 | La revista també inclou escrits sobre gastronomia, literatura, art o
ciències.
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Ahir al vespre va tenir lloc a la sala d’actes de la Cambra de Comerç
de Girona la presentació de la Revista de Girona número 279,
encapçalada pel dossier «Made in Girona».
El treball, coordinat per Oriol Puig, periodista, i amb aportacions
d’altres investigadors i experts (Ricard Rigall, Xavier Pi, Pep Taberner
i Mertixell Masó), recull l’experiència d’algunes empreses gironines
que han apostat fermament pels mercats internacionals i n’analitza la
situació.
La presentació ha estat a càrrec d’Antoni Solà, diputat de Cooperació
Cultural de la Diputació de Girona; de Domènec Espadalé, president
de la Cambra de Comerç de Girona; de Xavier Cortadellas, director de
la Revista de Girona, i d’Oriol Puig, periodista i coordinador del
dossier.
El dossier
Actualment, el procés d’internacionalització és una tendència a l’alça
que s’entén com una recepta per intentar superar els obstacles que
presenta el context econòmic vigent. Per això Puig interpreta aquest
procés com «un canvi de paradigma», no només empresarial sinó
també cultural «per entendre totes les implicacions que suposa que
el nostre mercat és el món».
Al llarg del dossier els autors han anat recollint l’experiència
d’empreses gironines de diferents sectors, tant tradicionals (el del
suro, per exemple) com de les noves tecnologies, passant per
l’expansió de les indústries càrnies o el dinamisme dels cellers
empordanesos.
La revista també inclou escrits sobre gastronomia, literatura, art o
ciències, entre els quals destaquen una entrevista al fuster i fotògraf
de Cadaqués Joan Vehí, feta per Sebastià Roig; la biografia de
l’escriptor, periodista, mestre i traductor gironí Josep M. Corredor; el
perfil del ripollès Florenci Crivillé; un reportatge sobre Salvador Espriu,
i una sèrie fotogràfica sobre la capacitat regenerativa d’un bosc
després d’un incendi.
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llenguatge: les males paraules i els insults no seran public ats
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Notícies més llegides

1

Música i gastronomia s’uneixen a la
setena edició del Gastromusical2013

2

Segona edició del concurs de pintura
ràpida Josep Beulas a Santa Coloma de
Farners.

3

Un home francès de 75 anys ha mort a
la platja de Roses.

4

Sant Hilari obté la màxima distinció del
projecte Viles Florides.

5

Detenen dues persones per dos robatoris
amb força a l’interior de domicilis del
Gironès.

