Ruta pel BAIX EMPORDÀ
Cap de setmana del 8 i 9 de març
Pels que encara no hi heu estat o voleu repetir, el Baix Empordà és una comarca de poblacions amb
arquitectura medieval molt bonica i ben conservada que us convidem a visitar plegats.
Entre altres, recorrerem Begur, Pals, la Bisbal d’Empordà, Peratallada, Corçà, i Monells.
A banda de passejar per centres històrics medievals, visitar castells i esglésies, farem per veure part
del patrimoni producte del llegat dels catalans que van anar a Amèrica durant els segles XVIII i XIX.
Anomenats indians o “americanos”, amb els seus diners, van canviar moltes fesomies dels seus pobles,
però també, amb la seva iniciativa comercial i els nous coneixements, van ajudar Catalunya a fer un nou
pas important cap endavant.
A Begur, per exemple, hi ha una trentena de cases indianes, moltes de les quals es troben al llarg del
carrer Bonaventura Carreras. Darrera les cases hi ha elements singulars, com són les galeries
porticades i els seus jardins o hortets. Cal remarcar, però, que, en general, a les cases dels indians la
gran riquesa la trobem en els seus interiors i majoritàriament no es poden visitar.
Alguns indians van ser molt altruistes i van assumir el cost d’escoles, com és el cas de la de Pals, o
també el Casino Cultural de Begur.
Un altre motiu per visitar Begur enguany és la commemoració dels 100 anys del naixement del gran
poeta Joan Vinyoli (1914-1984). Va arribar a Begur l’agost del 1954 i va repetir cada estiu fins al 1978,
amb la seva família i amics.
Les estades a Begur van marcar profundament la seva poesia, hi va escriure i corregir bona part de
l’obra editada posteriorment. Sempre portava una petita carpeta amb poemes, i escrivia tot
impregnant-se del paisatge i les olors.
Begur, doncs, marca l’època de la seva plenitud vital i poètica, que culmina als darrers anys de la seva
vida. Per això Joan Vinyoli afirmarà: “el lloc important i definitiu com a centre de les meves
experiències de tot ordre, poètic i vital, va ser Begur”.

Reserva de places: (màxim fins a 3 places per reserva)
Per correu: excursionisme@ateneulleida.cat, fins al 10 de febrer.
Per telèfon: al 973 24 71 72 a partir del dimarts 11 de febrer, totes les tardes de dilluns a
divendres.
Venda de tiquets: fins al 20 de febrer ho podeu ingressar al compte de “Caixabank” ES21 2100 1199
85 0200063671, indicant al concepte o referència el nom del remitent. O el dimarts i dimecres, 18 i
19 de febrer de 19.30 a 21 h a l’Ateneu.
L’estada es farà al l’hotel Aparthotel&Village Golf Beach***

