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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
 

Arquitectures de l’aigua  
de Josep M. Oliveras 

a càrrec de l’historiador Joaquim Nadal i Farreras 
 

 
Dimecres, 7 de maig de 2003 a les 20 hores 

 a la Demarcació de Girona  
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

 
 
La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i l’Ajuntament 

de Salt us conviden aquest dimecres, 7 de maig de 2003 a les 20h, a la seu gironina 

del Col·legi d’Arquitectes, a la presentació del llibre Arquitectures de l’Aigua del 

fotògraf Josep Maria Oliveras i de l’antropòleg Andreu Bover, que anirà a càrrec 

de l’historiador Joaquim Nadal i Farrerras. 

 

A l’acte hi assistiran: 

Il·lm. Sr. Jaume Torramadé i Ribas, Alcalde de Salt. 

Sr. Andreu Bover i Pagespetit, Director del Museu de l’Aigua de Salt. 

Sr. Carles Bosch, President de la Demarcació de Girona del Col·legi 

d’Arquitectes de Girona 

 

 

 

 

 

 



  

 

Arquitectures de l’aigua 

El llibre Arquitectures de l’aigua és el resultat del treball de col·laboració entre el 

fotògraf Josep Maria Oliveras i el director del Museu de l’Aigua, Andreu Bover. 

L’objectiu d’aquest reportatge fotogràfic que s’ha portat a terme preferentment a 

les comarques de Girona (i excepcionalment també fòra de l’àmbit geogràfic 

gironí) és el de valoritzar i divulgar un llegat patrimonial vinculat a un dels usos 

més representatius i singulars relacionats amb la domesticació de l’aigua. En 

aquest sentit el treball que s’ha portat a terme representa un reportatge 

representatiu y exhaustiu d’alguns dels elements patrimonials més emblemàtics 

de les nostres comarques. 

 

Les veus de l’aigua 

D’altra banda l’acte de presentació del llibre es complementarà amb una 

representació sonora a càrrec del músic Xavier Maristany on els assistents podran 

copsar l’originalitat d’alguns dels sons lligats a aquests elements patrimonials. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per a més informació: DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ: 

Vanessa Masip. Telèfon: 972.41.27.27 / premsa.gir@coac.es 
http://www.coac.net/Girona/COMUNICATS_PREMSA/default.htm 


