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"La meva infància i jo
son dues vides
que a vegades ens trobam
en una foto"

>>

Antonina Canyelles
(Palma 1942)

El Trill i l'Ajuntament d'Argençola tenen el plaer de
convidar-vos a l'acte que es farà el proper diumenge 9
d'agost, a la sortida de l'oﬁci de Festa Major.
Dins el Projecte Argençola Memòria a la Sala d'actes de
l'Ajuntament es presentarà una petita exposició de
fotograﬁes antigues. Aquestes fotograﬁes són còpies que
alguns veïns del poble han autori at a fer dels seus
originals, perquè se'n faci un arxiu per conservar-les i
difondre-les.
Gràcies a la seva col·laboració estem començant a
conservar la memòria de la gent d'Argençola. Una
memòria que ens parla de persones, d'espais, de maneres
de viure, de treballar i de gaudir. Una memòria que és
important conservar perquè és la llavor del que som avui i
del que podem ser demà.
És per això que us volem demanar la vostra col·laboració.
Si teniu fotograﬁes antigues i voleu que formin part
d'aquest projecte, les podeu portar el mateix diumenge dia
9 d'agost i en farem còpies allà mateix. També omplirem
una ﬁtxa amb les dades bàsiques per poder fer-ne un arxiu
i una catalogació més acurada.
En el mateix acte es farà entrega a les persones que van
participar a les entrevistes del vídeo "De quan anàvem a
peu", que es va presentar la passada Festa Major, d'una
còpia de record.
Si voleu col·laborar, però no podeu assistir o portar les
fotograﬁes el dia 9 d'agost us podeu posar en contacte a
través del correu electrònic associacioeltrill@gmail.com o
trucant a l'Ajuntament al 93 809 20 00 i deixar les vostres
dades.
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