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CULTURA/ESPECTACLES

L'Arxiu Històric de Girona va presentar ahir un
balanç de les seves activitats al llarg de l'any 96 en el
qual destaca un increment del 20% del nombre de
persones que hi han fet consultes, així com la troballa

de 14 llibres de l'àrxiu de l'antic Monestir de Sant
Feliu de Guíxols i el paper de Girona, per part de
fundacions jueves, com a font de consulta en les seves
investigacions soÍDre l'Holocaust.

Investigadors jueus visiten Girona per
recollir documentació sobre l'Holocaust
Una fundació hebrea nord-americana vol microfilmar els «expedients de frontera»
X. FÀBREGAS
Girona
«Diferents fundacions jueves que estudien l'Holocaust
d'aquest poble durant la Segona Guerra Mundial envien els
seus investigadors a Girona per
fer recerques sobre el tema», va
explicar-ahir Josep Matas, director de l'Arxiu Històric de Gi^
roha, al llarg de l'acte de presentació de les memòries de
l'entitat de l'any passat. A la
roda informativa, on també hi
era present Natàlia Molero, coordinadora del Serveis Territorials de Cultiu-a de la Generalitat, Matas va fer públic que «el

de l'arxiu de l'antic Monestir de
Sant Feliu de Guíxols que fins
ara estaven barrejats amb la
docimientació de l'Hospici de
Girona, és una altra de les acti-'
vitats destacades que, segons
Matas, va dur a terme l'Arxiu
Fugint dels nazis
Històric.
Aquests llibres, la cronoloAquests papers, que seran
miçrofilmats i enviats a Nova gia dels quals abarcà dels seYork, interessen a la fundació gles XIV al XVIII, parlen dels
nord-americana perquè conte- drets del Monestir i de la seva
nen informació sobre els ciuta- administració. Després de la
dans jueus, que fugint del na- desamortització dels béns eclezisme, van arribar d'arreu siàstics que es va efectuar el
d'Europa a l'Estat espanyol, on: segle passat, van ser trasllacercaven refugi per evitar ser dats a la Delegació d'Hisenda
de Girona. El 1918 tota aquesta
capturats per la Gestapo.
La descoberta de 14 llibres documentació va ser enviada a

Museu de l'Holocaust de Nova
York es va interessar molt pels
expedients de frontera del Govern Civil que tenim aquí a
l'Arxiu».

l'Arxiu de la Corona d'Aragó a
Barcelona, però l'oblit d'incloure aquests 14 llibres en la tramesa, ha fet que més de setanta
anys després, els volums hagin
estat recuperats i feta pública
la seva existència.
El director de l'Arxiu Històric de Girona ha confirmat l'increment, en un 20% del nombre
de persones que durant l'any 96
van consultar la documentació
que emmagatzema el fons, insistint en el lideratge de les
comarques gironines a Catalunya pel que fa a l'ús dels diferents arxius de la ciutat, així
com dels m u n i c i p a l s i
comarcals.

Publiquen els
protocols
notarials
de Girona
D.B.

Girona.- El Catàleg dels
protocols notarials del districte de Girona d), editat per
la Fundació Noguera, obra
de Maria Àngels Adroer, Josep Maria Grau i Josep Matas, es va presentar ahir a
l'Arxiu Històric de Girona.
El catàleg «assegura la conservació dels documents i en
facilitat l'estudi», va explicar Maria Àngels Adroer.
La part més important de
la documentació que conté
l'Arxiu Històric de Girona
correspon precisament als
protocols notarials, amb
30.000 volums des del segle
XIII fins al XIX.
Per Adroer, aquesta documentació és molt útil per a
investigadors interessats en
temes com la toponímia, la
història de l'art o l'evolució
de la distribució de la propietat. L'acte es va cloure amb
una conferència del cronista
oficial de la ciutat de Girona,
Enric Mirambell.
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El catàleg de
TransArt
s'exposa ales
Sales Municipals
DdeG
Girona.- Les Sales Municipals d'Exposició de Girona
acollirà demà, a partir de les
vuit del vespre, la presentació del catàleg de l'exposició
TransArt, que s'ha dut a terme durant aquest mes a diferents espais expositius gironins.
Així mateix, després de la
presentació, es té previst realitzar una taula rodona,
que titulada El fet creatiu,
aplegarà a tots els creadors
que han participat en l'exposició, tant del món de les
imatges com del món de les
lletres.

inauguren a
Girona la llibreria
de viatges Ulysus
Girona.- Una part de l'antiga impremta Masó, al número 29 de les Ballesteries,
acollirà avui la inauguració
d'una, llibreria especialitzada en viatges.
Aquesta espai s'anomena
Ulysus i és la primera botiga
d'aquesta mena a la ciutat
de Girona.
Josep Iglesies dirigeix
aquest projecte. Així mateix, la rehabilitació de l'espai ha anat a càrrec de l'arquitecte Marc Cuixart i el
logotip de l'espai és de Núria
Antolí.

Cultura destina
més de 162
milions ales
activitats juvenils

MARÇAL MOLAS

Centre de Congressos de la UdG
Girona.- Els arquitectes Joan Tarrús (a la foto)
i Narcís Comàdira van presentar ahir a l'edifici
Mercadal l'estudi previ del projecte que contempla convertir l'església de Sant Domènec en el
Centre de Congressos de la Universitat de Giro-

na. Amb un pressupost aproximat de 1.050 milions de pessetes, el Centre, què ocuparà la nau
central, tindrà capacitat per unes mil persones i
les dues capelles laterals també s'habilitaran
com a sales de reunions.

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

Barcelona.- El Departament de Cultura de la Generalitat ha fet pública la convocatòria de subvencions
corresponents a l'any 1997,
a distribuir mitjançant la
Secretaria General de Joventut per un important tot a l de 162 m i l i o n s de
pessetes.
Aquesta convocatòria inclou les subvencions per a
projectes de dinamització juvenil organitzats per consells comarcals, per un import màxim de 125 milions
de pessetes.
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