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ACTIVITATS
•

RECERCAT

Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana, organitzat
per l’Institut Ramon Muntaner, es realitza anualment en el marc dels actes de la
capital de la cultura catalana, que enguany és Cervera, i té com a principals
objectius:
• Donar a conèixer a la resta de la societat civil l’activitat dels centres,
instituts d’estudis i altres entitats culturals.
• Facilitar l’accés a les publicacions dels centres.
• Fomentar la comunicació i el contacte entre els centres dels diferents
territoris de parla catalana.
• Reconèixer la important tasca que realitzen aquestes entitats per a la
recerca i la seva posterior divulgació en els territoris de Parla Catalana i
també reconèixer la trajectòria d’una persona vinculada al món dels
centres d’estudis a través d’uns premis.
Amb les seves consecutives edicions, el RECERCAT s’ha convertit en el lloc de
referència on trobar tota la recerca que s’està realitzant dins l’àmbit local i
comarcal, en una diada per a la comunicació entre els centres dels diferents
espais territorials de parla catalana i pel reconeixement a la important tasca que
des de fa molts anys aquest teixit associatiu ha fet com a dinamitzador del
territori.
Pel que fa estrictament al CEB, Ramon Cornet hi presentarà un pòster sobre les
tines urbanes a Manresa.
Dia: divendres, dissabte i dimenge 3, 4 i 5 de maig de 2019
Hora: des de les 16:00 del dia 3 fins a les 20:00 del dia 5.
Lloc: Plaça Pius XII de Cervera i altres espais de la ciutat encara per
concretar.

•

IV Jornades Joan Vilar Costa

Joan Vilar Costa (1889-1961) va ser un jesuïta manresà de conviccions
democràtiques i catalanistes. Als anys vint, no veient les seves expectatives
acomplertes, passà a capellà secular. Va tenir un paper destacat durant la guerra
civil al comissionat de propaganda de la Generalitat. Molt crític amb la carta
col·lectiva dels bisbes espanyols a favor de Franco es va exiliar a França, on va
ajudar els exiliats republicans des de la dedicació pastoral. La seva vida va ser tot
un exemple de compromís social. Per posar en valor aquest compromís social i
donar a conèixer la figura d'aquest home d'església manresà, el Centre d'Estudis
del Bages, la Fundació Independència i Progrés i el Moviment Cristià Comunitari
organitzen les jornades Joan Vilar Costa, enguany dedicades als Refugiats: ahir
i avui.
Dia: dissabte 4 de maig de 2019
Hora: de les 09:30 a les 13:00.
Lloc: Casal de l'Església (C/ Era del Firmat, 1-3 de Manresa)
Entrada lliure i gratuïta
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de 09:30 a 10:30
Ponent: Arcadi Oliveras Boadella
Ponència: un món sense fronteres al moviment de les persones
de 10:30 a 11:30
Ponent: Josep Alert Puig
Ponència: els refugiats polítics a la Manresa republicana
de 11:30 a 12:00
Pausa - cafè
de 12:00 a 13:00
Taula rodona: els refugiats i la immigració a casa nostra avui
Participants: Ignasi Amat Fabregat, de la fundació Germà tomàs Canet
Alba Franch, tècnica d'intervenció social de Creu Roja
Manresa
Rosa de Paz, tècnica en cooperació de l'Ajuntament de
Manresa

•

Presentació del llibre “Molta terra catalana a l'Havana (Vol.
I)”, de Josep Mª Torné Pinyol

Aquesta obra de divulgació històrica posa de relleu la importància de l'emigració
catalana a l'Havana en el període que abraça de primers del segle XIX fins als
anys trenta del segle XX, a partir de l'estudi del patrimoni material en molts casos
desconegut que els catalans hi van deixar.
L'obra, publicada per l'editorial Gregal i presentada en dos volums, ressegueix la
petja dels catalans a la capital de Cuba a partir de 121 relats històrics dedicats a
descriure la vida i peripècies de persones i empreses, endreçats en vint capítols,
corresponents a l'activitat professional dels immigrants. Cada relat es completa
amb fotos actuals que identifiquen i situen en el mapa els elements arquitectònics
que han perdurat. Com a complements indispensables, l'obra compta amb una
àmplia introducció històrica i un complet índex onomàstic i empresarial.
Dia: dijous 9 de maig de 2019
Hora: 19:30
Lloc: Centre Cultural el Casino (Passeig de Pere III, 27 de Manresa)
Presentació a càrrec de Francesc Villegas. Acte obert a tothom.

•

Dia internacional dels museus

En el marc del dia internacional dels museus organitzat per l'ICOM (Consell
Internacional dels Museus), enguany amb el lema Els museus com a eixos
culturals: el futur de la tradició, el Centre d'Estudis del Bages col·laborarà en
les activitats organitzades per l'Ajuntament de Manresa amb l’objectiu principal
de crear coneixement a partir del patrimoni de la ciutat de manera participada,
interactiva i creativa. A continuació destaquem alguns esdeveniments que es
duran a terme, que són de franc.

2
Centre d'Estudis del Bages
Via Sant Ignasi, 40
08241 – Manresa (Barcelona)
Tel. 938736525
www.cebages.com

BUTLLETÍ

INFORMATIU Nº
ABRIL

–

JUNY

3

2019

L’aparador dels museus
Dia: dimecres 15 de maig de 2019
Hora: 18:00
Presentació a l’Oficina de Turisme (plaça Major, 10), amb una mostra de
peces dels museus de la ciutat relacionades amb la història de l’activitat
comercial a Manresa. L’aparador es podrà veure fins al 16 de juny.
Organitzen: els museus de Manresa, Comissionat pel Centre Històric de
Manresa, Fundació Turisme i Fires de Manresa, Centre d’Estudis del Bages
i Arxiu Comarcal de Manresa.
Visita guiada al Museu de la Tècnica de Manresa
Dia: dissabte 18 de maig de 2019
Hora: 11.30
Es visitaran les dues exposicions del Museu: La Sèquia i l’Aigua, on es
mostra la importància de la Sèquia en el desenvolupament agrícola,
industrial i urbà del Pla de Bages des del segle XIV, així com La Cinteria,
que ressegueix la història del teixit estret des de la seda fins a les cintes
modernes del segle XXI, una industria molt manresana, on a més hi
podreu veure funcionar una àmplia col·lecció de telers.
Organitzen: Museu de la Tècnica - Parc de la Sèquia.
Els tresors del Museu de la Seu de Manresa
Dia: dissabte 18 de maig de 2019
Hora: 12:30
Visita guiada per conèixer les peces més emblemàtiques del Museu de la
Seu. Inici a l’acollida de visitants (C/ Baixada de la Seu, 1)
Organitzen: Amics de la Seu i La Seu de Manresa.
Comerços emblemàtics del Centre Històric de Manresa
Dia: dissabte 18 de maig de 2019
Hora: 19:00
Itinerari guiat a l’entorn dels principals comerços històrics de la ciutat a
càrrec de Francesc Comas. Inici a la Plaça Major.
Organitzen: Comissionat pel Centre Històric de Manresa, Fundació Turisme
i Fires de Manresa i Centre d’Estudis del Bages.
1939, l’abans i el després
Dia: diumenge 19 de maig de 2019
Hora: 12:00
Itinerari guiat pels escenaris que expliquen la història del Museu Comarcal
de Manresa. Inici a l’Espai 1522 (plaça de Fius i Palà) i visita els espais de
les esglésies enderrocades, al magatzem del museu que conté les restes
dels enderrocs, el carrer del Balç com a refugi antiaeri i final al claustre del
museu, a les mostres de la commemoració del final de la Guerra Civil a
Manresa.
Organitzen: Museu Comarcal de Manresa, Fundació Turisme i Fires de
Manresa i Associació Memòria i Història de Manresa, amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona (Oficina del Patrimoni Cultural), Xarxa de
Museus Locals.
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Presentació de la revista Dovella número 125
Dia: dijous 13 de juny de 2019
Hora: 19:30
Lloc: Sala de reunions del Centre Cultural el Casino (Passeig de Pere III,
27 de Manresa)
Acte obert a tothom.

EXPOSICIONS
•

1939, l'abans i el després. Commemoriació dels 80 anys del
final de la Guerra Civil a Manresa
Dies: del 4 d'abril al 26 de maig de 2019
Lloc: Museu Comarcal de Manresa (Via de Sant Ignasi, 40 de Manresa)

Exposició que forma part d'un projecte de col·laboració entre museus amb motiu
dels 80 anys de la fi de la Guerra Civil, que té continuïtat en el web:
www.diba.cat/web/1939-abans-i-després i també a #1939abansidesprés.
Organitzen: Museu Comarcal de Manresa, Diputació de Barcelona (Oficina del
Patrimoni Cultural), Xarxa de Museus Locals.
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