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La Diputació inaugura I'exposició itinerant "La Mancomunitat a les terres de Girona" a Santa Coloma de Farners
La Diputaci6 de Girona ha inaugura t I'exposició itinerant "La
n
Mancomunitat a les terres de Girona , a la Casa de (a Parau la
de Santa Coloma de Farners, La mostra, promoguda pe l Patronat Fra ncesc Eiximenis de la Dipu tació, proporci ona una
visió renovada de les principals actuac ions que va impulsar
aquesta institució (1914- 1924), com ara el debat territorial,
les comunicacions, les obres públiq ues, I'agricultura, les poIltiques de conservació de la natura i deis monuments, I'educació, la cultura i la sanitat.
L'exposició, que esta estructurada en 20 ambits tematics
amb fotografies, documentaci6, obj ectes origina ls de I'epoca, vídeos i explicacions, vol ser un estimul per reflexionar
i comprendre el que va suposar la primera experj~ncia d'autogovern de la Catalunya contemporania. L'exposici6 aspira
també a oferi r una perspectiva humana i socia l que permeti
descob rir els homes i les dones que de man era directa o indirecta van ser protagonistes de la instituci6, co m ara Agustr
Riera, Rafael Masó, Josep Pla, Francesc Cambó o Josep Irla,

L'act e d'i naugu ració ha comptat am b I'assistencia del president de la Diputació, Joan Giraut; el diputat de Cooperació
Cultural i alcalde de Santa Coloma de Farners, Antoni Sola,
i els comissaris de l'exposici6 Joaquim Maria Puigvert, professor d'historia contemporania de la UdG, i Narcís Figueras,
professor d'estudis catalans de la UOC I director del Patronat
Eiximen is,
Giraut ha destacat que "la Mancomunitat va representar un
pa~ de gegant en el procés de construcci6 nacional, No
només per la seva simbologia, sin6 per la ingent feina que
VJj-fer en nou anysn, El president de la Diputació va conelos
que" durant la Mancomunitat es van posar les bases per a
la 'modernització del pais i la socialització de I'educació la
sanitat".
La mostra, que esta organitzada per la Diputació de Girona
I el Patronat Francesc Eiximenls, es podra visitar fins al 19
d'octubre. L'horari d'obertura al públic és de 17 a 19 h, els
divend res, els dlssabtes, d'l1 a 13.30 h i de 18 a 20 h, i els
dlumenges, d ' 11 a 13.30 h. També es poden concertar visites a" hores convingudes. Aixl mateix, I'exposició posara a
dispos ició deis instituts un guió didactic per facilitar la visita
i f'aprofitament de profess~rs i al umnes deis darrers cursos
de secundaria obligatoria ¡ de batxillerat.
Un cop aca bi el perfede d'exposició a Santa Caloma de Farners, la mostra comenc;:ara a itinerar per les comarques giron ines i, d'aquesta manera, pod ra arri bar a la poblac ió de
tot el territori. De fet, ja esta previst que a partir del 24 d'octubre es pugul visitar a la sala d'exposicions de la biblioteca
de Pa lamós.
Conjuntament amb I'exposició, la Diputació editara una guia
que ampliara els continguts de la mostra dins la col·lecc ió
"Quaderns de la Revista de Girana", la qual sera presentada
a principis del 2015.

La Marfa convoca'Ja segona edició del Concurs de Relats
de Terror
L'Ajuntament de Girona, a través del Servei de Biblioteques, la
Regidoria de Joventut i I'Espai Marfa, convoca el 11 Cancurs de
Relats de Terror, Després de la bona acollida que aquesta iniciativa va tenir I'any passat, enguany es propasaran de nou una
serie d'activitats relacionades amb el terror a l'Espai Marfa.
Entre les propostes, destaca aquest concurs de relats, que té
com a objectiu promoure la participació i la creació literaria
entre els joves prenent de fans el tema de la por i el terror.
El cancurs s'adrec;:a a joves d'entre 13 i 30 anys i es divideix
en dues categories: una primera, de 13 a 18 anys, i una segona,
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de 19 a 30 anys, Per participar-hi és necessari presentar un
relat curt (d'entre 1 i 3 pagines) abans del 10 d'octubre, data
en que s'acaba el termini del concurso
Els premis consisteixen en un val de lIibres per valor de 70
euros i altres obsequis vinculats al món del terror. El veredicte
'i ellliurament de premis es fara el 24 d'octubre, dins de I'activitat "Lectures de po~, a la biblioteca Salvador Allende. Precisament el 24 d'octubre es fara una jornada dedicada al
genere del terror a l'Espai Marfa, on entre d'altres propostes
es podra assistir a una nit de por en que es faran lectures en
veu alta i es lIegiran els relats guanyadors del concurs,

