DATA I HORA:

Amb motiu de la recent
publicació als Annals de
l’Institut d’Estudis
Empordanesos de
Figueres de l’estudi:
“Empordanesos a
Barcelona: Crònica del
Centre Empordanès
Gracienc (1884), del
Centre Empordanès de Barcelona (1891) i de
l’Ateneu Empordanès de Barcelona (1916)” realitzat
per Marià Baig i Josep Playà, es farà un repàs per la
història d’aquests
centres –precursors dels
Entramuntanats– que
des de finals del segle
XIX fins a la guerra civil
mantingueren viu
l’empordanesisme a
Barcelona. Presentarem
als impulsors d’aquests
centres, veurem les
seves activitats i
coneixerem les seves
seus socials, una encara dempeus, tot comentant el
paper que tingueren en la creació del mite de
l’Empordà.

5 d’Octubre, a les 21h.
Sopar:

Restaurant: Cent Focs
C/ Balmes, 16 (Entre Gran Vía y Ronda Universitat).
08007 Barcelona
Metro: Catalunya (L1-L3-FGC).
Aparcament: Gran Vía, 620

PREUS:

Marià Baig i Aleu
Preu socis: 24 !
(Figueres 1955) és
Preu no socis: 27 !
doctor en ciències
físiques, professor
*Si us feu socis al sopar us cobrarem a preu de soci!
titular de física
teòrica i vicedegà
Confirmacions d'assistència:
d’economia i
activitats
e-mail: info@entramuntanats.org
transversals de la
o bé al telèfon: 606.03.25.09 (Demanar per l'Assumpció)
Facultat de
Ciències de la
Universitat
Autònoma de Barcelona. És membre, també, del Centre d’Història de la Ciència (UAB),
vicepresident de l’Institut d’Estudis Empordanesos (Figueres) i vicepresident dels
Entramuntanats. Ha publicat, sobre temes empordanesos, els llibres “Biure d’Empordà,
els burros de Biure i la fil!loxera” (edició de l’Ajuntament de Biure d’Empordà) i la
monografia “Sant Llorenç de la Muga”, dins la col"lecció “Quaderns de la Revista de
Girona”. És autor de diversos articles d’història local publicats als “Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos” i d’una
sèrie d’estudis sobre la Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga que han estat publicats a les revistes de l’Institut
d’Estudis Catalans “Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica” i “Treballs de la Societat Catalana de Geografia”.

