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ACTIVITATS

• Visites a la Manresa desconeguda
Com cada any, en el marc de la Festa Major de Manresa el CEB col·labora en 
l'organització de les Visites a la Manresa desconeguda. Enguany són les següents:

Atenció!! En totes les visites cal recollir prèviament
el tiquet amb l’hora del torn de visita amb antelació
a l’Oficina de Turisme, des del divendres 23 d’agost
(horari: de dimarts a dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 19h; 
diumenge i dilluns, de 10 a 14h). En cas de pluja
continuada, l’activitat s’anul·larà.

Dilluns 26 d'agost, de 17:00 a 20:00
La pedra seca a la riera de Rajadell i serra de Montlleó
Recorregut a peu resseguint les construccions de pedra seca al final de la 
riera: terrasses i baixadors, barraques, tines i cisternes i la imponent 
construcció del pou de glaç de l’Obaga de l’Agneta.
Recorregut de 5 km per terreny desigual.
Cal portar calçat còmode, aigua i protecció pel sol i la calor.
La visita s’inicia a l’Escola Agrària de Manresa (Can Poc Oli) i s'hi pot 
arribar de dues maneres:
· En cotxe propi fins a l’aparcament de l’Escola Agrària de Manresa
· A peu per als més avesats a caminar. Sortida a les 17h des del Pont Vell. 
Recorregut total d’uns 9,5km.

Dimecres 28 d'agost, de 17:00 a 20:00
La Vermella i la Blanca: les fàbriques de Sant Pau. Patrimoni 
industrial i retalls de vida
Visita al recinte de les fàbriques Vermella i Blanca i projecció del 
documental “Dues fàbriques, una colònia”, on s’explicarà la història i valor 
patrimonial i social del conjunt industrial.
Inici: a l’entrada del recinte de la fàbrica Blanca (accés des de la carretera 
d’Abrera a Manresa). S’hi pot arribar de dues maneres:
· En cotxe propi fins a l’aparcament de la fàbrica Blanca
· A peu des de la Capella de Sant Marc-Pont Vell. Sortida a les 17.30h amb
acompanyament a càrrec del CECB.
Recorregut de 3 Km aproximadament d’anada i tornada
Cal portar calçat còmode, aigua i protecció per la calor.

Dijous 29 d'agost, de 17:00 a 20:00
L’estació del Nord i els ponts sobre el Cardener: objectius militars 
durant la Guerra Civil
Visita al refugi antiaeri de la Renfe, construït durant la guerra civil davant 
l’amenaça de bombardejos per part de l’aviació franquista. A l’interior de la
capella de la Guia s’explicarà els efectes de la guerra civil sobre el Pont 
Vell i la història de la capella original i el seu trasllat amb la construcció de 
la línia de tren.
Inici a la capella de la Guia. S’aconsella portar calçat còmode, aigua i 
protecció per la calor.
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• Jordanes europees de patrimoni
Us avancem que enguany, les JEP es duran a terme els dies 11, 12 i 13 d'octubre 
i que es faran a Avinyó. En el proper butlletí us detallarem el programa.

PROJECTES

El CEB forma part del projecte de memòria històrica al voltant de les activitats 
tradicionals del vi a la comarca del Bages anomenat Cep, tina, vi, que té com a 
objectiu recollir testimonis orals, documentals i fotogràfics de les feines, eines, 
procediments i instal·lacions lligades a la producció del vi, així com a la distribució
del producte final. Aquest coneixement, com a patrimoni col·lectiu, esdevé un 
recurs per fomentar la identitat del territori, crear valor en l’àmbit de la producció
vitivinícola, afavorir la promoció econòmica i generar recursos turístics i 
pedagògics.
Si creieu que podeu ajudar en alguns d'aquests aspectes, poseu-vos en contacte 
amb el projecte a través del correu electrònic memoria@ceptinavi.cat

CURSOS

• Curs de genealogia
Atesa la gran demanda del curs de genealogia que va organitzar el CEB el 
març passat i al qual molts interessats no van poder participar, infomem 
als socis que molt probablement es farà una segona edició d'aquest curs el
pròxim novembre.

PUBLICACIONS

Per una banda, recodem a tots els socis que estem treballant en la publicació 
d'una Miscel·lània dedicada al recentment traspassat primer president de la 
nostra entitat Josep Maria Gasol i Almendros. Fins a mitjan setembre encara sou 
a temps de fer-nos arribar els textos o articles per a la publicació.

Per altra banda, us informem de les diverses publicacions recents en què d'una 
manera o altra ha participat el CEB. La majoria les podeu trobar al nostre web 
(http://cebages.org/darreres-publicacions/) i podeu fer-ne comanda a 
cebages@cebages.org o durant l'horari de secretaria (dimarts de 10:00 a 13:00).

Sant Benet de Bages. Entendre un monestir
Llorenç Ferrer Alòs.

Navarcles a l'època feudal
Miquel Torras Cortina

El castell i Santuari de Castellet
Jordi Suades Marigot

Comerços emblemàtics al centre històric de Manresa
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Francesc Comas Closas

Les colònies industrials de la conca del Llobregat. 150 anys 
d'història 
Rosa Serra Rotés i Albert Balcells González

Les Ínyigues. L'entorn femení d'Ignasi de Loiola a Manresa
Mireia Vila Cortina

Geni en temps de canvi. Claudi Sala i Pons (1868-1943)
Mireia Vila Cortina
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