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Fitxa tècnica 

- Nom: Carrer Dr. Martí Casals i Echegaray. 

- Imatge/s. 

 

Imatge: Lluís Coromina Verdaguer [24/08/2018]. 

- Tipologia de lloc de memòria: Nomenclàtor de via pública. 

- Situació: 

o Adreça: Carrer Dr. Martí Casals i Echegaray. 

o Municipi: Sant Feliu de Guíxols. 

o Comarca: Baix Empordà. 

o Província: Girona. 

o Comunitat autònoma: Catalunya. 

- Autor/s.  

- Promotor/s: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 

- Data: inaugurat l’11 de juny de 2010. 

- Descripció: 

Les retolacions dels carrers dels pobles i les ciutats pretenen imprimir un relat històric local per 

a legitimar l’statu quo –local, regional i/o nacional. El divendres 11 de juny de 2010 s’inaugurà 

la placa del carrer Dr. Martí Casals (vegeu una breu biografia a la “Càtedra Martí Casals de 

Medicina i Salut en l’Àmbit Rural”), en marc de la trobada bianual organitzada per la Reial 

Acadèmia de la Medicina de Catalunya a Sant Feliu de Guíxols (Àncora, 2010). El fill del doctor 

Martí Casals, Pau Casals, agraí la dedicatòria de la ciutat a la memòria del seu progenitor.  

Cal ressaltar com la data del naixement que consta a la placa del carrer no coincideix amb 

les dades biogràfiques de les fonts consultades, tal com assenyala Àngel Jiménez (2010). Així 

mateix, posa èmfasi en el fet que era un bon home i un bon metge, tal com s’assenyala en la 

resta de lieux de mémoire dedicats al doctor. En l’article publicat a la revista Gimbernat (Jiménez, 

2007) destaca: la gratuïtat, el desinterès material, la generositat, el tracte humà, d’acollida i 

proximitat, així com de seguiment del malalt. 
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- Altres observacions. 

Dissortadament hom no ha trobat l’acte de la sessió plenària en la qual fou batejat el carrer. 

 


