₪ Lligams a Ràdio Martorell
El 20 de setembre del 2007 el responsable
de comunicació de Lligams va ésser
entrevistat per l’emissora Ràdio Martorell
dins el programa De viatge el qual tracta
sobre les festes i tradicions culturals dels
diferents municipis de Catalunya. Donat
que Lligams té la seva seu a les Planes
d’Hostoles i que Ràdio Martorell volia
.

donar veu a les associacions més destacades
del municipi, es va procedir a l’entrevista.
Una entrevista on Lligams es va cuidar
d’ubicar el municipi dins les seves arrels
històriques sempre tenint un ull posat en el
tradicional problema remença de l’edat
mitjana.

₪ Lligams organitzarà un nou seminari dins la UdG
Lligams està treballant en l’elaboració del
seminari que organitza anualment a la
Universitat de Girona. Enguany però,
l’acte introdueix un parell de canvis: es
passarà a fer durant la tardor (fins ara es
feia a la primavera) i, a nivell d’estructura,
es concentrarà en un sol dia (fins ara durava
2 dies seguits) per les dificultats
d’assistència que això representava pels
estudiants.
En qualsevol cas, els principis fonamentals
segueixen en vigor ja que es segueix

apostant per un model de seminari
interdisciplinari
que
afronti
una
problemàtica des de diferents punts de
vista.
El tema d’aquest any serà l’anàlisi i
reflexió de les vies de comunicació i el seu
paper dins les societats que han viscut en el
nostre territori al llarg de la història.
Aquest plantejament anirà acompanyat del
debat de problemàtiques actuals com la
construcció del darrer tram de l’AVE, la
MAT o el tercer carril de l’AP-7.

₪ Subvencions per a Lligams
Lligams tramitarà al llarg del 2008 la
sol·licitud per rebre subvencions de
diferents organismes públics. Seguint amb
la línia de l’any passat es sol·licitarà l’ajuda
de la Diputació de Girona per a la
publicació de revistes però també es cursarà
per primera vegada la sol·licitud d’ajudes

per a la realització d’activitats culturals
com és el nostre cicle de visites a les
estructures defensives del nostre territori.
Així mateix s’assajarà la demanda d’ajuts
com a institució vinculada a la Universitat
de Girona.

.

₪ 2a Assemblea General de Lligams
El proper mes de Març, Lligams té previst
celebrar la 2a Assemblea general de
l’associació. Aquest any l’acte es farà, en
un principi, al municipi de Santa Pau per
visitar al mateix temps el Parc natural de la
zona volcànica de la Garrotxa amb els socis
assistents. D’aquesta manera -tal i com es
va fer en l’anterior assemblea celebrada a
Salt- es podran tractar una sèrie de punts

com ara: el balanç de les activitats
organitzades durant el 2007; l’actual
nombre de socis; el pressupost per a l’any
2008; les subvencions; les relacions amb
altres entitats i la presentació de les noves
activitats de cara al 2008. L’objectiu és
trobar-se amb els socis per informar-los i
alhora recollir les idees que aquests aportin.
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