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IN MEMORIAM

En la mort del Dr. Gasol.
El passat 2 de juliol va morir a l’edat de 93 anys el doctor Josep Maria Gasol
Almendros, sacerdot, canonge, president del capítol de la Seu, doctor en
arqueologia cristiana, professor d'història durant molts anys en diversos centres
educatius de Manresa, membre per la ciutat de la Reial Acadèmia catalana de
Belles Arts de Sant Jordi, cronista de la ciutat, arxiver de la Seu i director de
facto durant tres dècades de l’actual Arxiu Comarcal del Bages.
Però per al Centre d’Estudis del Bages, la principal fita de mossèn Gasol va ser la
fundació de la nostra entitat juntament amb altres erudits, estudiosos i
historiadors que es trobàven a l’arxiu a finals dels anys setanta.
Ell va ser-ne el primer president fins l’any 1987 i l’ànima indiscutible d'aquells
primers temps. El CEB, com a suport del museu i l’arxiu, va començar les seves
activitats l’any 1978, encara que oficialment es va instituir l’any següent i es va
convertir així en el 44è dels centres d’estudis de parla catalana.
De tracte a vegades difícil, a mossèn Gasol no se li pot negar la importància i
vàlua dels seus estudis i publicacions per al coneixement de la història de la
nostra ciutat durant la segona meitat del segle XX.
Serveixi doncs aquest nou full informatiu de contacte amb els socis de caràcter
trimestral com a homenatge a la seva important tasca en la difusió de la història
de Manresa i el Bages.
Que reposi en pau!
Junta del CEB
Setembre de 2018

ACTIVITATS
•

Jornades Europees de Patrimoni 2018

Amb la voluntat iniciada fa ja tres anys d'obrir-nos més a la comarca, el
Centre d'Estudis del Bages, juntament amb el Grup Callussenc de Recerca i
l'Ajuntament de Callús, enguany organitza les Jornades Europees de Patrimoni
2018 a Callús, sota el títol:
Callús, un patrimoni amb molta història.
De l'Edat Mitjana a la indutsrialització
Dissabte 13 d'octubre
9:15h Sortida de la Plaça Infants de Manresa amb cotxes particulars.
9:30h Trobada a la Plaça Major de Callús. Breu explicació de la jornada i dels
monuments que es visitaran.
9:45h Sortida cap a la Tosa.
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9:50h Parada davant la col·lecció d’art sacre i funerari procedent de l’antiga
església parroquial de Sant Sadurní i cementiri medieval, al carrer Puigbò
(davant església actual de Sant Sadurní, a prop de la via del tren).
10:15h Parada a la teuleria (forn de teules) del Cortès.
10:25h Visita a la rectoria de Godmar. Parada, visita i explicació completa.
11:30h Visita al castell de Godmar.
12:15h Parada a cal Cavaller.
12:30h Visita a les Tines dels Manxons.
13:00h Final de la sessió del matí. Beguda oferta per l’Ajuntament de Callús.
Pausa per dinar
15:30h Sortida cap a Viladelleva des de la Plaça Major de Callús.
16:00h Visita guiada a l’ermita de Viladelleva.
17:00h (Opcional) Tradicional missa de Viladelleva. Mostra de tractors d’època.
Repartiment del panet beneït. Berenar ofert per l’Ajuntament de Callús.
Totes les explicacions aniran a càrrec del Grup Callussenc de Recerca excepte la del castell
de Godmar que anirà a càrrec de Raquel Valdenebro, membre del CEB.
IMPORTANT: Cal fer inscripció prèvia abans del 10 d'octubre al Centre d’Estudis del
Bages (cebages@cebages.org / telèfon 938736525) o a l’Ajuntament de Callús (telèfon
936930000)

•

La primera pedra dels Panyos

Fa 200 anys, es van iniciar les obres de construcció de la fàbrica dels
Panyos, considerada una de les primeres fàbriques de ciutat construïdes a
Catalunya, que encara conserva les seves característiques originals i punt d’inici
en la revolució industrial catalana. Coincidint amb les Jornades Europees del
Patrimoni, obrirem la fàbrica dels Panyos per poder visitar-la de forma
excepcional. Acompanyarem la jornada amb contes de l’Anella Verda al canal i
amb altres activitats.
Diumenge, 14 d'octubre
12:30h Concert-vermut amb Biel Comas.
De 16 a 18h
Visites guiades a l'interior de la fàbrica dels Panyos.
17:30h Els contes de l'anella verda, al canal dels Panyos, amb Carlos Ortiz.
18:00h Concert amb Arlet.
Durant tota la tarda hi haurà música en directe al parc, davant de la fàbrica.

•

Jornades tècniques ‘200 anys dels Panyos, símbol de la
revolució industrial’

Les jornades es faran al Museu de la Tècnica de Manresa amb intervenció
d’arquitectes i historiadors per explicar i entendre la importància de la fàbrica dels
Panyos en la revolució industrial catalana.
Divendres, 19 d'octubre
08:45h Registre
09:15h Inauguració
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09:30h La singularitat de la revolució industrial a Catalunya – Josep Ignasi Oms
(AMCTAIC)
10:05h Edificis referents de la revolució industrial a Catalunya – Antoni Vilanova
(AADIPA)
10.40h El pla director de la fàbrica dels Panyos – Lluis Piqué i Joan Escalé (A9
Serveis d’Arquitectura)
11:00h Pausa
11.55h Per què es va construir la primera fàbrica de “panyos” a Manresa? – Lluís
Virós (CEB)
12.20h De Can Miralda a Hilados de Estambre del Alto Llobregat – Rosa Serra
12.55h “La fábrica de filats d’El Papiol” del 1831 y fàbrica “Ferrer i Mora” de Molins
de Rei” de 1858 – Eusebi Casanellas
13.30h Dinar
15.30h Els orígens i els inicis de la fàbrica dels Panyos de Manresa – Àngels Solà
16.30h Visita a la fàbrica dels Panyos
Preu (inclou esmorzar, dinar i visita als Panyos): 10 €
Gratuït per a socis de AMCTAIC, Centre d’Estudis del Bages, Col·legi d’Arquitectes i Col·legi
d’Enginyers Industrials.
Inscripció prèvia a la web www.parcdelasequia.cat

•

Dia de la Seu 2018

Com que aquest any el dia de la Seu coincideix amb les Jornades Europees
de Patrimoni, informem de les activitats, totes gratuïtes, que organitzen Els Amics
de la Seu.
Dissabte, 13 d'octubre
Concert gratuït de gospel a càrrec del grup THE RIVER TROUPE
20.00h a la basílica la Seu de Manresa.

Diumenge, 14 d'octubre
Visita lliure a les dependències de la Seu.
A partir de les 12:00 i fins a les 14:00h.

Dijous, 18 d'octubre
“Marià Lladó Dalmases, el paborde de la Guerra de Successió”, conferència a càrrec
de l’historiador Francesc Comas, president del Centre d'Estudis del Bages.
19.30h a la sala gòtica de la Seu. Activitat gratuïta.

Dissabte, 20 d'octubre
Concert a l'altar major de la Seu a càrrec de Jordi Franch, organista, i Isidre Badia,
tenor, que interpretaran música religiosa.
20.00h a l'altar major.
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XIV Fòrum Auriga
Aquest fòrum és la trobada interdisciplinària del món antic més important
de Catalunya.

Dissabte 11 de novembre i diumenge, 12 de novembre a l'Espai Plana de l'Om de
Manresa (Plana de l'Om, 5)

PREMIS
•

Premis Lacetània 2018
Premi Antoni Esteve sobre la Catalunya Central.
Premi Pare Ignasi Puig i Simón per a projectes de recerca relacionats amb
la Manresa ignasiana.
Premi Regió7 de comunicació 2018.
Premi Revista Dovella d'un treball de recerca per a joves 2018.

El termini de lliurament dels treballs s'acaba el 16 d'octubre de 2018. Es poden consultar
les bases de cada premi a https://www.manresa.cat/web/article/8132-premis-lacetania2018.

AVANÇAMENT DE NOUS CURSOS
•

Curs d'iniciació a la genealogia

De cara al primer trimestre de l'any 2019, us informem que el CEB durà a
terme un curs d'iniciació a la genealogia. Malgrat que queda acabar de tancar
certs detalls, podem avançar que el curs es farà al Casal de les Escodines els dies
23 de febrer, 9 de març i 23 de març. El cost del curs serà de 30€ per als socis
del CEB i de 60€ per a no socis.
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