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Presentació
El dia 30 de juny de 1963 es va signar la diligència d’incorporació dels antics municipis de Sant Daniel, Santa Eugènia de
Ter i Palau-sacosta al de Girona en el Llibre d’actes dels
respectius ajuntaments en compliment del Decret
3363/1962, de 20 de desembre.
Aquesta annexió va suposar que s’anés desdibuixant la
identitat de cadascun d’aquests municipis i les seves tradicions, tot i que, gràcies a la voluntat d’alguns sandanielencs,
santaugeniencs i palauencs que s’han negat a veure-les
desaparèixer, se n’han mantingut algunes.
Amb motiu dels 50 anys de l’annexió d’aquests municipis
l’Ajuntament de Girona i les entitats veïnals d’aquests territoris hem volgut rememorar aquest fet i hem preparat, conjuntament, el programa d’activitats que us presentem a continuació. Ens proposem que els ciutadans i ciutadanes de
Girona coneguin la història i la identitat d’aquests municipis
i com es va viure l’annexió.

Dissabte 22 de juny

A les 12 del migdia, actuació de la Coral Pla de Girona i inauguració de l’exposició
itinerant per a la rememoració dels 50 anys de l’annexió dels antics municipis de Sant
Daniel, Santa Eugènia de Ter i Palau-sacosta, a càrrec de l’alcalde de Girona, Carles
Puigdemont. Lloc: Centre Cívic Pla de Palau.

Del 22 de juny al 24 de juliol
L’exposició itinerant romandrà oberta al públic en el Centre Cívic Pla de Palau.

Diumenge 30 de juny

A les 12 del migdia, acte institucional de rememoració de l’annexió dels antics municipis
de Sant Daniel, Santa Eugènia i Palau-sacosta a Girona, a càrrec de l’alcalde de Girona,
Carles Puigdemont, i dels representants veïnals d’aquests antics municipis. Lloc: Saló de
Descans del Teatre Municipal.

Dissabte 13 de juliol

A 2/4 de 7 de la tarda, marxa-cursa popular pels límits dels antics municipis annexionats
a Girona patrocinada per la botiga d’esports Wala Girona.

Divendres 30 d’agost

Del 6 al 25 de setembre

L’exposició itinerant romandrà oberta al públic en el Centre Cívic de Santa Eugènia.

Diumenge 8 de setembre

A les 11 del matí, conferència guiada sobre l’antic municipi de Santa Eugènia de Ter, a
càrrec de Jaume Prat. Lloc: S’iniciarà la visita a Can Ninetes.

Dilluns 9 de setembre

A les 7 de la tarda, conferència sobre l’annexió i segregació d’altres municipis.
Lloc: Centre Cívic de Santa Eugènia.

Divendres 27 de setembre

A les 7 de la tarda, inauguració de l’exposició itinerant en el barri de Palau-sacosta, a
càrrec de l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont. Seguidament, tindrà lloc la conferèn
cia sobre l'antic municipi de Palau-sacosta a càrrec d’Enric Mirambell.
Lloc: Residència Assistida de Gent Gran de Creu de Palau.

Del 27 de setembre al 6 d’octubre

L’exposició itinerant romandrà oberta al públic a la Residència Assistida de Gent Gran
de Creu de Palau.

A les 6 de la tarda, inauguració de l’exposició itinerant en el barri de la Vall de Sant Daniel,
a càrrec de l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont.
Lloc: Claustre del Monestir de Sant Daniel.

Diumenge 6 d’octubre

Seguidament, conferència sobre l’antic municipi de Sant Daniel a càrrec de Marc Sureda,
conservador del Museu de Vic. Lloc: Escoles de Sant Daniel.

Del 10 d'octubre al 13 de desembre

Del 30 d’agost al 15 de setembre

A les 9 del matí, 5a passejada guiada “Coneguem Palau-sacosta”.

L’exposició itinerant romandrà oberta al públic a la Sala Carbonera del Museu d'Història
de Girona.

L’exposició itinerant romandrà oberta al públic en el Claustre del Monestir de Sant Daniel.

Dimarts 22 d’octubre

Divendres 6 de setembre

A les 8 del vespre, conferència sobre la Girona després de l’annexió dels municipis de
Sant Daniel, Santa Eugènia de Ter i Palau-sacosta, a càrrec de Narcís Sastre, geògraf de
la Universitat de Girona. Lloc: Centre Cultural La Mercè.

A les 6 de la tarda, inauguració de l’exposició itinerant en el barri de Santa Eugènia, a
càrrec de l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont. Lloc: Centre Cívic de Santa Eugènia.

