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ACTIVITATS PRÒPIES
•

Jornades Europees de Patrimoni 2019

Amb la voluntat iniciada fa ja quatre anys d'obrir-nos més a la comarca, el
Centre d'Estudis del Bages, juntament amb l'Ajuntament d'Avinyó, enguany
organitza les Jornades Europees de Patrimoni 2019 a Avinyó. Les activitats
programades durant tot el dia són les següents:
Dissabte 12 d'octubre
Matí
Hora: 10:00 h
Punt de trobada: Plaça Major d’Avinyó
Visita comentada al centre d’interpretació Espai Matiners
Visita comentada a l’espai exterior de la casa modernista Casa Abadal
Tarda
Hora: 16:00 h
Punt de trobada: Plaça Major d’Avinyó
Visita comentada a la Torre dels soldats. S’hi podrà accedir caminant (40
min.) o amb vehicle.
Recorregut comentat per un tram del camí ramader Central
ATENCIÓ: Cal fer inscripció prèvia a través del electrònic avinyo@avinyo.cat o
trucant al telèfon 93 838 77 00.

•

II Jornada tècnica ‘200 anys dels Panyos, símbol de la
revolució industrial’

La jornada es farà el divendres 18 d'octubre al Museu de la Tècnica de
Manresa amb intervenció de tècnics i polítics per explicar i entendre la
importància de la fàbrica dels Panyos en la revolució industrial catalana i la seva
protecció.
Taula técnica: Lluís Piqué, Toni Vilanova, Jordi Rogent i Jaume Perarnau.
Taula política: Antonio González, Eusebi Casanelles, David Aarón, Marc
Aloy i Elsa Ivars.
Programa:
Benvinguda assistents (9:30-10:00)
Introducció i context (10:00-11:00)
Pausa / cafè (11:00-11:30)
Taula rodona 1 (11:30-13:00)
Dinar (13:00 - 15:00)
Taula rodona 2 (15:00-16:30)
Inauguració de l'exposició Espais industrials recobrats a Manresa (17:0018:00)
Clausura (18:00)
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Presentació del llibre “Teixint la història en roig i negre.

Història de l’anarquisme a l’Alt Llobregat i el Cardener”
Dia: dijous, 31 d'octubre de 2019
Hora: 20:00
Lloc: Sala d'actes del Centre Cultural el Casino (Passeig de Pere III, 27
de Manresa)
Miquel Gómez, l'autor del llibre, ens farà la presentació de la seva obra,
publicada enguany per l'editorial barcelonina Descontrol.
Acte obert a tothom.

CURSOS
Curs de genealogia
Organitza: Centre d'Estudis del Bages
Dies: dissabte, 9, 16 i 23 de novembre de 2019
Hora: de 10:00 a 13:00
Lloc: Les dues primeres sessions es faran al Casal de les Escodines (C/ de
Sant Bartomeu 50-52 de Manresa). La tercera i última sessió, que serà
eminentment pràctica es farà a l'Arxiu Comarcal del Bages (Via Sant
Ignasi, 40 de Manresa).
Inscripcions: a partir del dia 20 de setembre de 2019 a través del web del
CEB (www.cebages.org, pestanya cursos) o presencialment els dimarts de
10:00 a 13:00 a la seu del CEB (Via Sant Ignasi, 40 de Manresa)
Preu: 30€ socis / 60€ no socis. Places limitades.
Continguts
Dissabte, 9 de novembre
Raquel Valdenebro Manrique, historiadora.
Presentació del curs. Introducció als continguts.
Com s’inicia un arbre genealògic: fonts i recursos.
Fonts orals.
Fonts escrites. Tipus de fonts i la informació que proporcionen.
Exemple i lectura de documentació: testaments, capítols matrimonials,
comptadoria d’hipoteques, amillaraments, padrons municipals, registre de
baptismes, òbits, etc.
Models de família i polítiques matrimonials.
Exemples d’arbres genealògics.
Dissabte, 16 de març
Ernest Molins Roca, historiador.
Edició de dades recollides durant la recerca.
Esquemes.
Arbres.
Inclusió d’imatges.
Recursos on-line.
Numeració Stradonitz.
Concepte implexió.
Dissabte, 23 de març (sessió pràctica a l'Arxiu Comarcal del Bages)
Marc Torras Serra, historiador i director de l'Arxiu Comarcal del Bages.
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Els arxius i com buscar.
Xarxa d’arxius comarcals. Com i què trobar.
Arxius eclesiàstics. Quins són. Com i què trobar.
Arxius particulars.
Recerca en línia.
Bases de dades: Centre d’Estudis Demogràfics, Societat Genealogia i Història, etc.

PREMIS
•

Premis Lacetània de les Arts i la Cultura 2019

Enguany, els Premis Lacetània s'han ampliat i en conseqüència, han canviat el
nom: Premis Lacetània de les Arts i la Cultura. Inclouen un total de nou guardons
i a més de conservar els cinc premis d'edicions anteriors (cal recordar que el CEB
atorga el premi revista Dovella per a treballs de recerca per a joves i participa en
l'atorgament del premi Antoni Esteve), la seva ampliació abasta l'ambit artístic, el
teatre i el circ. A més, també es modifica el lliurament dels guardons, que es farà
en una gala al teatre Conservatori durant la segona quinzena de novembre, una
setmana abans de l’acte de proclamació del premi Bages de Cultura, que es
continuarà fent al saló de sessions de l’Ajuntament de Manresa el darrer
divendres del mateix mes. Els premis són els següents:
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.
Premi Revista Dovella d'un treball de recerca per a joves.
Premi El Galliner de textos teatrals.
Premi a la Projecció artística, enguany en la modalitat Ceràmica.
Premi La Crica de Circ.
Premi Empremta en reconeixement a una iniciativa de país, personal o
col·lectiva.
El termini de lliurament dels treballs s'acaba el 18 d'octubre de 2018. Es poden
consultar les bases de cada premi a http://premislacetania.cat/2019/04/04/la37a-convocatoria-dels-premis-lacetania/

ACTIVITATS D'ALTRES ENTITATS
•

Curs de cultura medieval 2019

Com cada any, i ja en son trenta-tres, els Amics de l'Art Romànic del
Bages organitzan el curs de cultura medieval, enguany dedicat a “la
comunicació a l'època medieval”. Les conferències són gratuïtes i no cal fer
inscripció prèvia. Totes tindran lloc a la sala d'actes del Centre Cultural El Casino
de Manresa (Passeig de Pere III, 27 de Manresa). El programa és el següent:
Divendres, 4 d'octubre de 2019.
Vies de comunicació: paisatge a l’edat mitjana a Catalunya
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A càrrec de Jordi Bolòs, Catedràtic d’història medieval de la Universitat de
Lleida.
Divendres, 18 d'octubre de 2019.
Avís d’atac! Comunicació sonora entre torres i castells
A càrrec de Laura de Castellet, llicenciada en Belles Arts i doctorand d’història
medieval. Tesis sobre el paisatge sonor i arqueologia del so.
Divendres, 25 d'octubre de 2019.
Les campanes a l’edat mitjana: comunicació, organologia i
característiques
Daniel Vilarrubias, Director de l’arxiu comarcal del Pla d’Urgell, membre del grup
de recerca campanològica de Barcelona.
Dissabte, 26 d'octubre
Visita a la Torre Vallferosa i al Priorat de Santa Maria de Castellfollit de
Riubregós
Sortida: 09.30 h a la parada d’autobús de la rotonda de la ctra. De Vic amb Avda.
Dolors
Matí: Visita a la Torre Vallferosa i experiència de comunicació entre torres
Dinar: Restaurant Hostal Jaumet de Torà
Tarda: Visita al Priorat de Santa Maria de Castellfollit de Riubregós, amb
possibilitat de visitar el castell i les torres del poble
Preu: 35 € socis, 40 € no socis
Inscripcions a Viatges Masanés (C/ del Born, 6 de Manresa)
Data màxima d’inscripció, dissabte 19 d’octubre.
Sortida amb cotxes particulars. Preguem que informin la disponibilitat de
vehicle i escollir el dinar en el moment de la inscripció. Màxim 30 places.

AVANÇAMENT D'ACTIVITATS DEL 2020
A continuació us avancem les activitats que el CEB ja té confirmades de cara al
primer trimestre de 2020. Encara que hi hagi certs detalls que cal concretar, les
dates i els continguts ja estan ben esboçats.

•

Presentació de la revista Dovella número 126
Dia: dijous, 9 de gener de 2020
Hora: 19:30
Lloc: Centre Cultural el Casino (Passeig de Pere III, 27 de Manresa)
Acte obert a tothom.

•

VIII Jornades de Patrimoni “Patrimoni de la vinya i el vi”

Atès que tal com vam informar en el darrer butlletí, el CEB forma part del
projecte de memòria històrica 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 i de la seva distribució,
les vuitenes Jornades de Patrimoni giraran entorn d'aquests aspectes.
Es mantindrà el format d'una sessió a la tarda del divendres 25 de gener,
diverses sessions durant el matí del dissabte 26 de gener, així com una sortida
matinal el dissabte 1 de febrer de 2020.
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