
 

El Centre d’Estudis del Bages publica el llibre

SANT BENET DE BAGES. ENTENDRE UN MONESTIR
Escrit per Llorenç FERRER i ALÒS

Quan i per què es va fundar el monestir? 
Com funcionava? Com es finançava? Què 
volia dir que era el senyor feudal de 
Navarcles i Sant Fruitós? Quins drets tenia 
sobre el territori? Per què va passar a 
dependre de Montserrat? Què va passar 
quan els monjos van marxar el 1835? Qui el 
va comprar? Per què la família Casas el va 
comprar? Com el va transformar?

Un llibre de 288 pàgines, editat en color, 
amb fotografies, mapes i gràfics que 
il·lustren la història del monestir i la relació 
amb els pobles dels voltants. L’edició és a 
cura del Centre d’Estudis del Bages i sortirà 
a la venda el Nadal de 2018. L’autor va 
formar part de l’equip que va redactar el Pla 
Director del monestir.
Un bon regal per les festes de Nadal!

Tots els que hi estigueu interessats, podeu comprar aquest llibre de forma 
anticipada pel preu de 12 € (18 € si el voleu rebre per correu)
El preu de venda al públic a partir de Nadal serà de 18€.

Com es pot adquirir el llibre anticipadament?
Fent una transferència al compte del Centre d’Estudis del Bages: ES28 0182 4131 
6402 0222 7732, fent-hi constar el vostre nom i cognoms en la transferència i enviar 
un correu electrònic a cebages@cebages.org  amb les dades de la butlleta adjunta 
abans del 10 de desembre.
El podreu passar a recollir a l’Arxiu Comarcal del Bages (Via Sant Ignasi, 40 de 
Manresa) a partir del dia 20 de desembre.

Nom i Cognom:

Adreça: 

Població: Codi Postal: Telèfon:

Correu electrònic:

El recollireu personalment a l’Arxiu Comarcal del Bages  

Vull que me l’envieu a casa (sobrecost de 6 €) 

Manresa, de de 2018.


