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· Xerrada de Teresa Forcades: ‘Salut pública i indústria farmacèutica’.

Palafrugell

Presentació del nou número de la Revista de Girona amb el dossier dedicat als
«Casinos, cafè i cultura»
Diputació de Girona - 16:06 - 13-01-2013 | La presentació del número 276 de la Revista de Girona ha tingut lloc
aquest matí al Centre Fraternal de Palafrugell.
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Aquest matí al Centre Fraternal de Palafrugell, ha tingut lloc la
presentació de la Revista de Girona núm. 276, encapçalada pel
dossier «Casinos, cafè i cultura».
El treball, coordinat per la historiadora i arxivera Rosa Maria Gil i
amb aportacions d’altres investigadors i experts, pretén analitzar les
característiques i la història dels cafès, ateneus i casinos, entitats
molt arrelades a les comarques gironines, on «la seva presència i
imbricació en la vida de pobles i ciutats ens continua interpel·lant».
Tots aquests centres esdevenen espais de sociabilitat, generadors
d’hàbits de conversa i consum cultural, de transmissió de valors i
coneixement, i de cohesió social entre iguals.

Eines

Les arxiveres Erika Serna, M. Teresa Solé i M. Concepció Saurí; la
investigadora de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural
Gemma Domènech, i el gestor cultural Pep Torner són els
encarregats de guiar-nos a través del recorregut històric d’aquestes
entitats.
Entre els textos que conformen el dossier cal destacar el dedicat al
Centre Fraternal de Palafrugell, el lloc escollit per presentar el dossier
amb motiu de la recent commemoració dels seus 125 anys
d’existència (1887-2012).
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TXARANGO I ELS 40 LLADRES 26
d’abril de 2013 :: Concert fi de gira
"Benvinguts a un lloc on tot és possible"
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Xerrada de Teresa Forcades: ‘Salut
pública i indústria farmacèutica’.

3

Arriba la Festa Petita de Sant Vicenç a
Besalú.

4

Ja està en marxa la 2ª edició de la Fira
de biomassa forestal de Catalunya.

5

Benejam exposa cartells sobre el circ al
cinema al castell de Sant Ferran.

La revista també inclou diversos apunts relacionats amb la ciència,
l’art o el teatre a les comarques gironines. També conté una
entrevista a l’escriptor i polític Joan Solana; la biografia de Teresa
Solà, mestra d’escola i esposa de l’artista Josep Aragay; el perfil de
la llicenciada en prehistòria, història antiga i arqueologia, Aurora
Martín; i una anàlisi de la trajectòria artística del blanenc Serrano Bou
i una altra, sobre l’artista polifacètic Guillem Soler.
La revista també inclou un retrat de grup fet al coll de la Manrella el
diumenge 21 d’octubre del 2012, en homenatge a Lluís Companys;
un reportatge fotogràfic a les cuidadores de gent gran; i un reportatge
interior dedicat a l’auditori Josep Irla, entre d’altres.
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