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PRESENTACIÓ

Benvolguts i benvolgudes, benvinguts tots a la XII Assemblea del Centre d’Estudis dels Amics de 
Besalú i el seu comtat.

-

-

secretària del congrés, i també als ponents, als comunicants i als assistents en general.

-
-

dels estudiosos quan no hi ha hagut cap altre lloc per manifestar-se. 

Per raons lògiques, el Centre dels Amics de Besalú ha centrat gairebé sempre el seu interès en 
-

econòmica, amb una oferta basada en els serveis culturals.

-

el vescomtat de Peralada en el traçat que marcava la Via Augusta.

l’actual president la voluntat de reprendre el tema i de conduir-lo a la seva celebració. Tant en un cas 

L’estructura d’aquestes jornades està organitzada en tres parts per grans períodes. Cadascun 
d’aquests s’obre amb una ponència. La funció d’aquestes ponències és de proporcionar una visió glo-
bal del període, de marcar un relat, un discurs coherent, cada vegada més fonamentat sobre aquests 
amplis períodes històrics, però la idea és que no sigui un simple guió històric, sinó que es faci amb 
referències a aquest territori. Sobre els tres períodes es presenten comunicacions, que prèviament 
han estat admeses pel consell de redacció.
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Joaquim 

Per aquestes raons hem demanat aquestes ponències a persones que, a més a més, d’un conei-

de Girona, que s’encarregués de la ponència, per a la redacció de la qual ha comptat, a més, amb la 

proporciona dades molt completes i diverses, mitjançant el concurs d’altres disciplines i mètodes 

Sovint s’ha dit que cada generació ha de reescriure la història, no perquè siguem més savis que la 

precisar i relligar un discurs cada vegada més complet i més coherent. 

-
tendre el funcionament de les societats que es van formar en el nostre territori durant un llarg perí-

importants per sumar augmentar i millorar el discurs general.

Joaquim Tremoleda


