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ACN BARCELONA

■ El Govern va acordar ahir de-
clarar bé cultural d'interès nacio-
nal en les categories de monu-
ments històrics el nucli de Palau-
sator, al Baix Empordà, que s'ori-
gina al voltant d'un castell ante-
rior al segle X, i les esglésies de
Sant Joan Baptista de Vinaixa (Ga-
rrigues) i de Santa Maria de l’Alba
de Tàrrega (Urgell). 

De la primera, la Generalitat
destaca que és un exemple singu-
lar de l'arquitectura religiosa ca-
talana de transició entre el romà-
nic i el gòtic.

El nunci de Palau-sator ha estat
declarat bé cultural d’interès na-
cional en la categoria de Conjunt
Històric, i se n’ha delimitat l’en-
torn de protecció. 

El nucli es troba emplaçat al
mig de la plana al·luvial de la dreta
del riu Daró, al sector pròxim a
l'estany de Pals, en un territori que
ha estat la font tradicional de ri-
quesa d'aquests pobles de marcat
caràcter agrícola i ramader. El
conjunt s’origina al voltant del
castell anterior al segle X. 

En l’actualitat es conserven la
torre que dona nom al poble, fita
visual enmig del plàcid paisatge
horitzontal de l’Empordanet, i di-
versos vestigis de la primera mu-
ralla. 

Muralla medieval
Una segona muralla d’època me-
dieval, amb el portal de la Torre de
les Hores al sud i el portal nord, re-
formada amb l’addició de dues to-
rres circulars durant el segle XVI,
embolcalla un nucli dens de ca-
rrers concèntrics al voltant de la
fortificació originària. 

L’altre element vertebrador de
l’estructura del nucli és l’església

de Sant Pere. Documentada des
del segle XII, es troba fora mura-
lles vora el camí de Peratallada i
dona origen al barri del Raval, el
primer creixement del poble vers
la plana. 

Tots aquests elements, sorgits
arran dels condicionants orogrà-
fics i dels camins de Peratallada,
Ullastret i Fontclara, han mantin-
gut l’interès històric, arquitectò-
nic i urbanístic, i fan del nucli de
Palau-sator un conjunt suscepti-
ble de ser estudiat, protegit i pre-
servat.

El conjunt històric està consti-
tuït pel nucli urbà que, per la seva
significació històrica, urbanística,
arquitectònica, tipològica i am-
biental, cal protegir especialment.
Es fa una delimitació del conjunt
històric que suposa una amplia-
ció respecte de la que es va fer en

l'expedient incoat l'any , ja
que incorpora el barri del Raval,
que es va desenvolupar a l'entorn
de l’església de Sant Pere, així com
aquelles edificacions antigues ex-
teriors al nucli però amb front al
carrer dels Extramurs (Mas Riera,
Mas Pou, Ajuntament), que per la
seva disposició o les seves carac-
terístiques arquitectòniques es
consideren consubstancials a l'es-
tructura urbana històrica caracte-
rística de Palau-sator. 

Així doncs, el conjunt delimitat
inclou el major nombre d’edificis
històrics de diverses èpoques i
també els carrers i els espais ur-
bans, públics i privats, que per-
meten explicar l’evolució històri-
ca de la població, a més del subsol
de la zona delimitada, per la infor-
mació històrica que puguin apor-
tar. 

El Govern declara bé cultural
d’interès nacional el nucli
empordanès de Palau-sator
La Generalitat destaca la singularitat de l’arquitectura religiosa catalana
de transició entre el romànic i el gòtic que presenta el conjunt medieval

 L’escriptor Vicenç Pagès va presentar ahir a la Llibreria 22 de Girona el seu
nou llibre, Nosaltres i la música. Una mirada als anys de la transició (Cossetà-
nia), en un acte que va comptar amb la intervenció de Joan Enric Barceló,
membre del grup Els Amics de les Arts. 

«Nosaltres i la música» El llibre de Vicenç Pagès

MARC MARTÍ

 Curbet Edicions de Girona va presentar ahir a la facultat de Lletres de la UdG
el llibre La pedra i el temps, del filòsof i poeta libanès Jad Hatem. La Càtedra
Joan Vinyoli de poesia contemporània va organitzar l’acte. Josep M.  Sala-
Valldaura va participar a l’acte i l’autor va pronunciar una breu conferència. 

Curbet publica el poeta libanès Jad Hatem

ANIOL RESCLOSA

 Albert Espinosa va presentar ahir a la Llibreria 22 de Girona el seu llibre El
que et diré quan et torni a veure. L’autor va signar exemplars dels seus llibres,
publicats en català per Rosa dels Vents i en castellà per Grijalbo. Espinosa és
guionista, autor teatral, escriptor i actor i director de cinema.

Albert Espinosa presenta llibre a Girona

ANIOL RESCLOSA

DdG GIRONA

■ El Centre de Recerca i Difusió
de la Imatge (CRDI) de l’Ajunta-
ment de Girona commemoarà
enguan el seu vintè aniversari ha-
vent-se consolidat com una insti-
tució de prestigi que ha rebut des
de la seva creació un tota de 
fons fotogràfics i audiovisuals,
que inclouen .. fotogra-
fies, . pel·lícules, . hores
de vídeo i . hores d’arxius so-
nors.

Les dades les va donar ahir Joan
Boadas, Arxiver Municipal de Gi-

rona, que va comparèixer al costat
de l’alcaldessa, Marta Madrenas,
per donar a conèixer les activitats
de commemoració del è ani-
versari.

Boadas va explicar que Girona
va ser pionera en el tractament i la
conservació de la imatge amb la
creació, l’any , de l’Arxiu de la
Imatge. A partir d’aquest prece-
dent, el  l’Ajuntament va
aprovcar la creació del CRDI.

Entre la vintena d’actes progra-
mats hi ha l’obertura d’un canal a
Europeana,  la biblioteca digital

europea finançada per la Comis-
sió Europea. El CRDI hi participa-
rà obrint aquest canal dedicat a
fotografies sobre fàbriques de la
ciutat de la primera meitat del se-
gle XX.

«De les . institucions que
publiquen a Europeana, nosaltres
som la vintena pel que fa activi-
tat», va destacar Boadas. 

Conferències, Seminaris, ta-
llers, projeccions i publicacions
són altres dels actes inclosos en el
programa dels vint anys del CRDI
de Girona.

El Centre de Recerca i Difusió de la
Imatge gestiona 2.800.000 fotografies

Palau-sator. ANIOL RESCLOSA

LLIBRES

Un Sant Jordi sense entrega de premi Cervantes
El Dia Internacional del Llibre se celebra el  d'abril perquè s'agafa

la data en la qual van morir Cervantes, Shakespeare i l'Inca Garcilaso,
però aquest any l'efemèride cau en diumenge i el lliurament del premi
Cervantes, acte màxim de la jornada a Espanya, s'anticipa al dia .
Així, l'escriptor Eduardo Mendoza (Barcelona, ) recollirà el premi
Cervantes, el Nobel de les lletres en espanyol, demà dijous, de mans
del Rei d’Espanya al Paranimf de la Universitat d'Alcalá de Henares,
cosa que canvia el calendari del Dia del Llibre.  EFE MADRID


