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ROSES CASTELLÓ D'EMPÚRIES FIGUERES ALT EMPORDÀ

 Re-inauguració de l’Itinerari Literari Maria Àngels Anglada

L’itinerari denominat “Les Closes”, dedicat a Ma Àngels Anglada, dels 
Aiguamolls de l’Empordà, ja es pot seguir gràcies a la instal·lació d’uns 
plafons amb textos de l’escriptora osonenca. La re-inauguració de l’itinerari 
es va fer aquest diumenge al matí.
Tot i la pluja aquest diumenge al matí s’ha fet la re-inauguració de l’Itinerari Literari 

Maria Àngels Anglada del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, a càrrec de la 

Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent de la 

Universitat de Girona, amb motiu de l’arribada de la primavera als Aiguamolls de 

l’Empordà. L’itinerari ha començat a les sitges de l’observatori Senillosa del Mas Matà 

amb la benvinguda als assistents del director del Parc, Sergi Romero.

Dra. Mariàngela Vilallonga, Directora de la Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels 

Anglada – Carles Fages de Climent

En el decurs de l’itinerari que porta per nom “Les Closes” s’han llegit fragments de 

l’obra de Mª Àngels Anglada a càrrec de la rapsoda, Cristina Cervià. La Càtedra 

properament també posarà en marxa un itinerari semblant a Castelló d’Empúries 

dedicat a Carles Fages de Climent.

 

L'ÚLTIM DE

CiU la llista més votada, i ERC la segona força a Roses

Les formacions polítiques de Roses obertes a dialogar per buscar el millor pacte de governabilitat

La participació a Roses baixa quatre punts i mig respecte les municipals de 2011

ERC de Castelló treu els millors resultats de la història i recupera l’alcaldia

Valoració molt positiva de les I Jornades d’Estudi de la Basílica de Santa Maria

Convergència aguanta, i ERC segona força a la comarca

http://www.empordadigital.cat/ca/roses
http://www.empordadigital.cat/ca/castello-d-empuries
http://www.empordadigital.cat/ca/internacional
http://www.empordadigital.cat/ca/alt-emporda
https://twitter.com/share
http://www.empordadigital.cat/ca/roses/item/4628-ciu-la-llista-mes-votada-i-erc-la-segona-forca-a-roses
http://www.empordadigital.cat/ca/roses/item/4627-les-formacions-politiques-de-roses-obertes-a-dialogar-per-buscar-el-millor-pacte-de-governabilitat
http://www.empordadigital.cat/ca/roses/item/4626-la-participacio-a-roses-baixa-quatre-punts-i-mig-respecte-les-municipals-de-2011
http://www.empordadigital.cat/ca/castello-d-empuries/item/4625-erc-de-castello-treu-els-millors-resultats-de-la-historia-i-recupera-l-alcaldia
http://www.empordadigital.cat/ca/castello-d-empuries/item/4624-valoracio-molt-positiva-de-les-i-jornades-d-estudi-de-la-basilica-de-santa-maria
http://www.empordadigital.cat/ca/alt-emporda/item/4623-convergencia-aguanta-i-erc-segona-forca-a-la-comarca
http://www.empordadigital.cat/

	empordadigital.cat
	Re-inauguració de l’Itinerari Literari Maria Àngels Anglada




