L'Institut Jaume Vicens Vives de Girona prepara la commemoració del 175è aniversari de la

seva fundació per als curs vinent (1/11/1841-1/11/2016). En aquest moments l'Institut té
una secció a l'exposició Girona en època contemporània. Les capitalitats de la ciutat a
l'antic institut, actualment Museu d’història de la ciutat de Girona.

L’AMPA de l’Institut organitzarà una conferència del Dr. Joaquim Maria Puigvert i Solà,
professor titular de la Universitat de Girona, amb el títol “ L’Institut Jaume Vicens Vives de

Girona. Una mirada des de la història, que es farà al teatre de l’Institut ( Isabel la Catòlica,
17) el dijous 10 de març a les 19 h. L’acte és obert a tots els públics i hi haurà diverses

actuacions musicals per part d’alumnes. Convidem, a part de les famílies dels alumnes
actuals, l’antic alumnat i professorat del centre a assistir-hi: estarem molt contents de
tornar-nos a veure!

També hi ha programada una sortida a Sant Pere de Rodes, dissabte 30 d’abril, seguint

l’itinerari que va fer l’antic alumne Josep Pla i Casadevall. Es llegiran fragments d’una

redacció original on va deixar constància d’aquesta excursió que va fer quan anava a
l’institut.

D’altra banda, necessitem la col·laboració de tothom qui tingui qualsevol mena de material

bibliogràfic, fotogràfic, videogràfic, imprès, etc. Relacionat amb l’institut. El reproduiríem i
tornaríem els originals.

Un dels objectius que ens plantegem és dur a terme una recollida de dades de tot l’alumnat
que hi ha cursat estudis. Per tal de poder completar aquesta tasca, et demanem si pots fer

arribar aquest formulari, per la via que consideris més adient, a tot els teus coneguts que
varen passar pel nostre centre. Formulari.(https://docs.google.com/a/xtec.cat/forms/d/e/1FAIpQLSeVTaXQLbQxYU8L5S3zKcQhmGcv2QTbd_oU2Pd0eL5yXE5qg/viewform?c=0&w=1)

Per a qualsevol contacte podeu utilitzar l’adreça electrònica jvv175@jvvgirona.eu o bé
telèfon 972 200130.

Per tal de fer una commemoració al gust de tothom, esperem les vostres notícies.

