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XII Trobada 
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de la Selva
Viatgers, excursionistes 
i estiuejants. 
Mirades diverses
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Sala Noble de 
la Cooperativa



El Centre d’Estudis Selvatans organitza 
cada any, amb el suport del Consell Co-
marcal de la Selva, la Trobada d’entitats 
de cultura i patrimoni, per promoure la 
interrelació entre entitats, investigadors, 
institucions i equipaments culturals vincu-
lats al nostre àmbit, intercanviar iniciatives 
i projectes i donar a conèixer els treballs 
guardonats amb la Beca de Recerca La 
Selva. 

Aquest any, sota el títol “Viatgers, excur-
sionistes i estiuejants. Mirades diverses” 
es durà a terme a Santa Hilari Sacalm, 
amb el suport de l’Ajuntament de la vila i 
de dues càtedres territorials de la Univer-
sitat de Girona, la Càtedra interuniversi-
tària de l’Aigua, Natura i Benestar, radi-
cada a Sant Hilari Sacalm i amb direcció 
compartida  entre la Universitat de Girona 
i la Universitat de Vic, i la Càtedra Martí 
Casals de Medicina i Salut en l’Àmbit 
Rural, establerta a Sant Feliu de Guíxols.

Els vincles amb aquestes institucions té 
un sentit múltiple que ens satisfà com a 
entitat. D’una banda, la Càtedra de l’Aigu, 
Natura i Benestar ha volgut unir-se a la 
nostra trobada per participar activament 
a la taula rodona i per presentar també 

els Premis de Recerca Les Guilleries, 
que dota a partir d’ara per a projectes 
de patrimoni natural, especialment sobre 
l’aigua, el territori i la biodiversitat. 

Igualment, els darrers anys des del Cen-
tre d’Estudis Selvatans hem dut a terme 
un treball conjunt amb la Càtedra Martí 
Casals i Museu de Sant Feliu de Guíx-
ols, en el camp de l’estudi de les bases 
històriques del turisme, l’estiueig i el ter-
malisme, que vam iniciar el 2015 amb la 
Trobada a Caldes de Malavella, i que ha 
enllaçat amb la recerca personal d’alguns 
de nosaltres i amb el projecte finançat per 
l’Institut Ramon Muntaner Estiueig, salut i 
turisme a la Selva i comarques adjacents 
(1850-1972). Història, memòria i patrimo-
ni (recull de dades de caire patrimonial 
i hemerogràfic) i que culminarà en un con-
grés a Lloret de Mar l’any vinent. 

D’altra banda, hi ha una relació clara amb 
la publicació recent de l’obra col·lectiva 
Balnearios, veraneo, literatura, també 
de darreries de 2018, que és l’eix de la 
taula rodona que hem preparat. I també 
amb el treball guardonat el 2018 i que 
ara es presenta, obra de Cristina Ribot, 
sobre viatgers i excursionistes a la Selva. 

Tot plegat aporta una especial unitat 
al programa d’aquesta edició, que es 
completa, havent dinat, amb una visita a 
espais patrimonials vinculats a l’estiueig i 
el termalisme.

Com és ben sabut, la Selva experimentà 
des de ben aviat aquests fenòmens, que 
transformaren viles i paisatges, hàbits 
socials i de consum, i esdevingueren 
elements de desenvolupament econòmic, 
tant a la façana costanera com a l’interior 
i a la zona muntanyosa del Montseny i les 
Guilleries, àrea a la qual retornem un cop 
més com a font d’experiències naturals i 
paisatgístiques, origen de l’aigua de més 
àmplia difusió i consum a tot el país i es-
tímul permanent per a l’estudi d’aquestes 
temàtiques. 

Narcís Figueras Capdevila
Coordinador de la Trobada 

Nota
L’assistència és lliure i oberta a tothom 
però és recomanable fer inscripció prèvia 
a l’adreça aclaselva.cultura@gencat.cat o 
al tel. 972 84 21 46. Informeu-vos sobre la 
participació al dinar col·lectiu.



9.15 H 

Benvinguda a càrrec de 
l’alcalde de Sant Hilari Sacalm 
i del president del Centre 
d’Estudis Selvatans

A CONTINUACIÓ 

Trobada d’entitats
Presentació d’activitats i 
intercanvi d’experiències. 

10.45 H 

Pausa-cafè. Es podrà visitar 
el Museu Guilleries (al mateix 
edifici)

11.15 H 

Presentació dels resultats 
de la Beca de Recerca la Selva 
2018
“Viatgers i excursionistes a la 
Selva (1770-1936)”, a càrrec 
de l’autora Cristina Ribot

12.00 H 

Taula rodona, a propòsit 
de l’obra col·lectiva recent 
Balnearios, veraneo, literatura. 
Agua y salud en la España 
contemporánea (Marcial Pons, 
2018), edició coordinada per 
J. M. Puigvert i N. Figueras. 

Hi intervindran:
Joaquim M. Puigvert, 
professor d’història 
contemporània de la UdG 
i director de la Càtedra Martí 
Casals de Medicina i Salut en 
l’Àmbit Rural 

Narcís Figueras, professor 
del grau de Llengua i 
Literatura Catalanes de la 
UOC i investigador del grup de 
recerca en Patrimoni literari de 
la UdG

Francesc Miralpeix, 
professor d’història de l’art 
modern de la UdG 

Anna Menció, professora de 
ciències ambientals de la UdG 
i codirectora de la Càtedra 
interuniversitària de l’Aigua, 
Natura i Benestar

13.30 H 

Actes institucionals
Presentació dels Premis de 
Recerca “Les Guilleries” 
Veredicte XIII Beca de Recerca 
La Selva 2019

Cloenda, a càrrec de 
Salvador Balliu, president del 
Consell Comarcal de la Selva

14.00 H 

Dinar al restaurant La Pedra 
Llarga 
Carretera d’Arbúcies, 69

Sant Hilari Sacalm

16.00 H 

Visita a la Font Picant i a 
l’antic balneari Hotel Martin
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