El dia 2 de maig coincidint amb el cap de
setmana de les festes de la Santa Creu, els
entramuntanats ens trobarem a la nostra terra,
com és manat en aquestes dates.
Enguany combinarem una visita guiada cultural
i un dinar per celebrar plegats aquestes Festes
Hem escollit dues joies del nostre romànic per
a que siguin el marc de la torbada: les
esglésies de Sant Miquel de Fluvià (s. XI), i de
Sant Tomàs de Fluvià (XII- XIII). Comptarem
amb les explicacions del prestigiós historiador
empordanès Sr. Joan Badia-Homs, que ens farà
conèixer millor, i per tant, estimar més les
esmentades meravelles del patrimoni històric
artístic Català.

El programa és el següent:
Punt de trobada: 12,30h Entorn de l’església de Sant Tomàs
en el núcli de Sant Tomàs de Fluvià, terme municipal de
Torroella de Fluvià.
12,40h a 13,10 Explicació del monument: Església i pintures
romàniques de Sant Tomàs de Fluvià (s XII-XIII), per part del
Sr. Badia-Homs.
Desplaçament al municipi veí: Sant Miquel de Fluvià.
13,30h a 14,15h Explicació del monument: Conjunt romànic
de Sant Miquel de Fluvià (s XI)
Tornada a Sant Tomàs de Fluvià
14,45h Dinar a la pellissa de Sant Tomàs de Fluvià
Nota: A Sant Tomàs de Fluvià la missa és a les 12.00h
PREUS:
L'assocació subvencionarà parcialment la visita guiada cultural i
el dinar
Preu socis: 20€
Preu no socis: 25€
*Si us feu socis al sopar us cobrarem a preu de soci! :-)
Confirmacions d'assistència:
e-mail: info@entramuntanats.org
o bé al telèfon: 656.42.54.05 (Demanar per la Carme)
Desitgem que aquesta trobada d’Art al nostre terraprim, on
s’acaba la plana Empordanesa, sigui del vostre gust i gaudim
junts un particular “dimanche a la campagne” entramuntanat.

El Sr Joan Badia Homs és de Palafrugell, és Historiador i
diplomat en Museologia, i Acadèmic de la Reial Acadèmia de
les Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. És autor entre
altres obres de: “L’arquitectura medieval de l’Empordà” 3
vol. Ed. Diputació de Girona; “L’Empordà” vol. IV de la Gran
geografia comarcal de Catalunya, Enciclopèdia Catalana; els
volums de la sèrie “El nostre patrimoni” dedicats a l’Alt
Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, i el Pla de l’Estany,
ed. Caixa de Girona; “Monestir de Sant Pere de Rodes. Guia
històrica i Arquitectònica” ed. Departament de Cultura de la
Generalitat. És autor principal dels dos volums de l’Empordà
del corpus “Catalunya Romànica”, i de nombrosos capítols en
els dedicats al Rosselló, Vallespir, Conflent, Pla de l’Estany,
Gironès i Garrotxa (Enciclopèdia Catalana) i del text sobre
Sant Miquel de Fluvià Sant Miquel de Fluvià castells de l’Empordà al volum III de “L’art gòtic a
Catalunya”. Ha participat en projectes de restauració de
monuments i treballs d’inventari o catalogació del patrimoni històric. Fundador i primer director del Museu
del Suro de Palafrugell. Vocal de la Comissió tècnica de Patrimoni Cultural de la Generalitat a Girona (19811989. Actual president de l’Institut d’estudis del Baix Empordà; patró de la Fundació Josep Pla, del Patronat
Francesc Eiximenis, i dels Monestirs de Sant Pere de Rodes i de Sant Quirze de Colera. Li ha estat concedit
el “Diploma de Reconeixement de mèrits en favor del Patrimoni Cultural” de la Direcció General de Patrimoni
de la Generalitat (1984), el premi “Indiketa” del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (1998), el premi “Joan
Saqués“ de la fundació Valvi (2006), el trofeu “Albera Viva” de Catalunya Nord (2007)
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Us hi esperem!
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