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Nou volum

Els meandres del Fluvià s´incorporen a les
´Guies de Patrimoni Local´
Josep Casas i Victòria Soler són els autor d'aquest volum
26.01.2015 | 14:20

Els meandres del Fluvià és el títol que rep la
nova publicació de les 'Guies de Patrimoni Local',
que edita la Diputació de Girona, mitjançant la
qual es posen a l'abast del lector els trets
identificadors i els recursos naturals i culturals de
diferents indrets de les terres de Girona. Aquest
nou volum de la col·lecció, el número 11, ens
mostra una visió panoràmica del patrimoni de les
poblacions empordaneses de Garrigàs, Palau de
Santa Eulàlia i Sant Mori. El llibre ha estat escrit
conjuntament per Josep Casas, doctor en
filosofia i lletres, i per Victòria Soler, arqueòloga.
http://www.emporda.info/cultura/2015/01/26/meandres-del-fluvia-sincorporen-guies/261284.html[29/01/2015 13:29:26]
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Autos de la monografia MARTÍ ARTALEJO

Aquest divendres, la sala de ball de Sant Mori va
Fotos de la notícia
acollir la presentació de la guia en un acte públic
al qual hi han assistit Antoni Solà, diputat de
Cooperació Cultural de la Diputació de Girona; Modesta Cucurull, alcaldessa de Sant Mori; Joaquim
Tremoleda, director de la col·lecció 'Guies de Patrimoni Local', i Toni Cobos Fajardo, doctor en filologia
clàssica i catedràtic de llatí. També hi assistiran els dos autors del llibre.
Els meandres del Fluvià
El llibre analitza la situació geogràfica dels tres municipis, repassa l'entorn natural i fa una síntesi sobre
l'economia i la història del territori. Els meandres del Fluvià posa de manifest la gran rellevància del
patrimoni cultural de Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia i Sant Mori. Els autors ens descobreixen el
patrimoni cultural, entès en el sentit més ampli, i el desglossen en diferents camps d'estudi:
l'arquitectura, l'arqueologia, l'art i la cultura popular. La guia també conté quatre itineraris bàsics de
descoberta per fer a peu.
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Les 'Guies de Patrimoni Local'
La col·lecció 'Guies de Patrimoni Local' presenta una panoràmica dels recursos naturals i culturals de
diferents indrets de les terres de Girona. El seu objectiu és posar a l'abast del lector les peculiaritats de
la vida local des de diferents àmbits: la geografia, el medi natural, la gent, l'arqueologia, la història,
l'activitat econòmica, l'etnologia, l'art, l'arquitectura i la cultura popular. En aquests volums, el patrimoni
s'entén en un sentit integral, per això apleguen el marc territorial, la memòria viscuda i les creacions
socials contemporànies de les diferents zones del territori gironí.
Els autors
Josep Casas (Camallera, 1957). Doctor en filosofia i lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona,
especialitzat en arqueologia clàssica. Membre de l'Institut de Recerca de la Universitat de Girona. Ha
dirigit diverses excavacions, des del 1981 fins ara, en jaciments d'època ibèrica, romana i medieval. És
autor de diversos llibres i articles sobre arqueologia clàssica, així com d'altres volums d'aquesta
col·lecció.
Victòria Soler (Garrigoles, 1955). Ha treballat en el camp de l'arqueologia durant els últims trenta anys.
Ha estat la responsable de consultar als arxius la documentació referida al capítol d'història i patrimoni
artístic d'aquesta guia. Ha col·laborat en diversos llibres sobre arqueologia i patrimoni, i en alguns
volums de les «Guies de Patrimoni Local» i dels «Quaderns de la Revista de Girona».
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