A la trobada de juny
ens acompanyarà en
Joan Armangué autor
del llibre recentment
publicat ”Una idea de
l’Empordà dins l’espai
català
transfronterer”.EDXS
Edicions

DATA I HORA:

Dimecres 1 de Juny.
Sopar:

Restaurant: HANOI II
A les 21.00h
Avinguda de Sarrià, 37 (Barcelona). Entre c/ Buenos
Aires i av. Josep Tarradellas, prop de la Filmoteca.
Un restaurant Viennamita que us agradarà

L’autor planteja en
Metro L- 5 : Hospital Clínic
aquest llibre la
Aparcament Avinguda Josep Tarradellas 139
convicció profunda
que l’Empordà d’avui
vol ésser quelcom
més que un mite, que
considera el paisatge
com un element
irrenunciable de la
identitat empordanesa i que la qualitat de vida i
benestar dels empordanesos és la fita prioritària en
la construcció del futur de l’Empordà. D’un futur
que es desenvoluparà en un nou marc regional,
l’Espai Català Transfronterer, dins el qual l’Empordà
ha d’enfortir la seva centralitat. Des d’aquesta
perspectiva, s’analitza l’Espai Català Transfronterer
dins el marc de l’Euroregió; la influència i les
relacions transfrontereres de l’Empordà com
elements de desenvolupament social, econòmic i
PREUS:
cultural. L’Empordà com xarxa d’àrees urbanes, per
superar la vella divisió administrativa entre Alt i
Preu socis: 31 €
Baix, i com espai de centralitat dins l’arc
Preu no socis: 33 €
mediterrani transpirinenc. L’Empordà cruïlla de
camins; les comunicacions en xarxa com element
*Si us feu socis al sopar us cobrarem a preu de soci!
d’articulació i estructuració de les relacions
transfrontereres. I finalment, enfortir la
Confirmacions d'assistència:
competitivitat i la complementarietat de l’economia
empordanesa, davant un procés d’igualació de
preus dins l’Espai Català Transfronterer. El llibre
e-mail: info@entramuntanats.org
inclou tres annexos que aporten una informació
o bé al telèfon: 656.42.54.05 (Demanar per la Carme)
bàsica pel reforçament d’aquest nou marc
euroregional. Les “Conclusions del Llibre Blanc de
l’Eurodistricte, per un futur transfronterer”, indica el
camí per articular i vertebrar aquest espai
transfronterer; les “Xarxes de l’Euroregió”, aporta una informació valuosa sobre la creació d’eines i instruments en
xarxa per a fomentar-ne una presencia activa, i finalment, “L’Empordà en xifres” és un recull estadístic sobre diferents
aspectes demogràfics, socials i econòmics de l’Alt i el Baix Empordà, que posen de manifest el pes de l’Empordà com
unitat territorial dins l’Espai Català Transfronterer.
En essència es tracta d’una aportació, davant l’individualisme d’uns, l’escepticisme d’altres, el negativisme d’alguns i el
positivisme dels que creiem en el futur del nostre petit País, en la construcció en positiu d’un projecte comú per a
l’Empordà.

Joan Armangué i Ribas (Figueres, 1953) és llicenciat en Ciències
Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Va ser alcalde de Figueres des de 1995 al 2007. Abans
havia estat regidor, diputat provincial i conseller comarcal. Al
deixar l’Alcaldia de Figueres es va reincorporar a “La Caixa”, fins a
la seva prejubilació a l'abril de 2010. Actualment, col·labora en
diverses iniciatives cíviques i socials. Com a voluntari de Creu
Roja, assessora un projecte de microcrèdits a l'Alt Empordà. Ha
participat com a professor en un postgrau d'inserció laboral a la
UdG i en un curs de creació d'empreses a Roses. Director de les
1eres Jornades L'Empordà, el paisatge com a actiu econòmic
(2010). Assessora EDXS edicions.
Ha format part del Consell executiu de la Federació de Municipis
de Catalunya, on va presidir la comissió de Salut, Consum,
Comerç i Turisme. Ha estat President de la Fundació Salut
Empordà i de la Fundació Clerch i Nicolau. Vicepresident del
Consorci Hospitalari de Catalunya i Vicepresident 1r de la Fundació Gala Salvador Dalí. Membre fundador de la Fundació
Ernest Lluch.
Publica articles a la premsa local (Hora Nova, Empordà, El Punt i Diari de Girona) i és autor dels llibres Reactivar
Figueres. Economia i Ciutat (1993), L’economia del Port de la Selva (1995), Figueres ciutat oberta (2003), Fem
Empordà. Economia i territori (2008), Ernest Lluch i l'economia de l'Empordà (2010) i Una idea de l'Empordà dins
l'espai català transfronterer (edició digital,2010 i edició impresa, 2011). La base d'aquest darrer, és el treball presentat
al Congrés El fet fronterer. Fronteres, relacions, intercanvis. Visions de les fronteres des de l'Empordà (Institut d'Estudis
Empordanesos, Figueres-Roses, 2009).

Qui desitgi comprar el llibre ho podrà fer al preu especial de 10€

