Presentacions
literàries.
En el marc de la commemoració de la Diada de Sant Jordi, des d’FGC incentivem
la literatura catalana vinculada al món ferroviari. És per aquest motiu, que
organitzem presentacions de 5 llibres sobre la història ferroviària catalana.
La Vall de Núria desapareguda
El llibre d’Agustí Dalmau i Font (Ripoll, 1969) ofereix l’oportunitat de conèixer
una altra Núria, la dels pares o avis, i, sobretot, una Núria autèntica, diferent
de la dels nostres dies.
Presentació:

Dijous 22 d’abril a les 18.00h a l’Ateneu Barcelonès
Tramvies de Barcelona i rodalies (1872-2020)
El llibre de Joan Termes Roig (Barcelona, 1941) relata la història de la xarxa
de tramvies de la ciutat de Barcelona i Rodalies, des del 1872, any en què
va entrar en funcionament el primer tramvia a la ciutat de Barcelona, ﬁns
l’actualitat.
Presentació:

El llibre es presentarà el proper 15 d’abril a la tarda, i només es podrà accedir
a l’acte de presentació amb invitació prèvia.
Les comunicacions a través dels Pirineus
El llibre de Lluis Garcia i Rifà (Seva, 1944), ofereix un repàs històric de l’evolució del transport ferroviari a la zona del Ripollès i la Cerdanya, assenyalant
les grans implicacions que ha tingut per la vertebració del territori la creació
d’aquesta xarxa.
Presentacions:

Ripoll - 16 abril - 18.00h - Biblioteca Lambert Mata
Barcelona - 6 maig - 18.00h - Ateneu Barcelonès
Sant Joan de les Abadeses - 4 de juny - 18.00h - Ubicació: properament més informació
Puigcerdà - 2 de juliol - 18.00h - Ajuntament de Puigcerdà
Girona - 3 de setembre - 18.00h - Sala Miquel Diume
Ribes de Freser - 1 d’octubre - 18h - Ubicació: properament més informació
El Tren de la Sal

Properament més informació.

L’ull del Montsec
El llibre de Francesc Guillaumet posa en valor la zona del Montsec, i ho fa a
través d’un repàs a l’evolució històrica de l’observació astronòmica d’aquest
indret tan singular. Alhora, el llibre posa la mirada en el futur d’aquest, per la
seva importància cientíﬁca i també pel seu impacte en l’economia del territori.
Presentació:

Dimarts 20 d’abril a les 11.30h al Parc Astronòmic Montsec

