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ACTIVITATS PRÒPIES

• Presentació de la revista Dovella número 126
Dia: dijous, 9 de gener de 2020
Hora: 19:30
Lloc: Sala Viladomat del Museu Comarcal de Manresa (via de Sant Ignasi, 
40, de Manresa)
Acte obert a tothom.
Atès que aquest número està dedicat als gegants centenaris del Bages,
després de la presentació es farà una breu visita als gegans i nans 
centenaris que es conserven al museu.

• VIII Jornades de Patrimoni “Recuperem la memòria popular 
de la vinya i el vi”
El  Centre  d'Estudis  del  Bages,  la  Delegació  del  Bagès  –  Berguedà  del
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, la Fundació Aigües de Manresa – Parc
de la Sèquia, la Denominació d'Origen Pla de Bages, l'Arxiu Comarcal del
Bages,  el  Museu  Comarcal  del  Bages  i  l'Institut  Ramon  Muntaner
organitzen  les  VIII  Jornades  de  Patrimoni,  enguany  dedicades  a  la
recuperació de la memòria popular entorn de la vinya i el vi.

El  Bages  ha  estat  històricament  una  de  les  principals  comarques
especialitzada en el correu de la vinya, un cultiu que en els últims anys ha
guanyat terreny i prestigi gràcies a la DO Pla de Bages. Aquest important
llegat vitivinícola, que va començar a anar de baixa durant el segle XX,
encara avui es fa present a través de testimonis materials com marges,
parets, barraques i tines, molts dels quals construïts amb la tècnica de la
pedra seca. No obstant, existeix un altre tipus de patrimoni que encara
som a temps de recuperar i preservar: el patrimoni oral i immaterial de
tota aquella gent que abans del fort declivi de la vinya al Bages hi havia
treballat i n'havia viscut.

PROGRAMA

Divendres, 24 de gener

Ponència inaugural
Vinya, paissatge, patrimoni i relacions socials
A càrrec de Llorenç Ferrer i Alòs
Hora: 19:30
Lloc: Sala d'actes de la Delegació Bages – Berguedà del Col·legi d'Arquitectes 
(Casa Lluvià – C/ Arquitecte Oms, 5 de Manresa).

Dissabte, 25 de gener

Jornada de treball
Horari: de 09:30 a 11:00
Lloc: Sala d'actes de la Delegació Bages – Berguedà del Col·legi d'Arquitectes 
(Casa Lluvià – C/ Arquitecte Oms, 5 de Manresa)
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Comunicacions

La fabricació de l'aiguardent: les fassines
A càrrec d'Ernest Molins i Roca

Remeis tradicions amb vi, vinagre i aiguardent
A càrrec de Roser Parcerisas i Colomer 

La verema: cuina i tradició
A càrrec de Maria Estruch i Subirana

Tast de vins de la DO Pla de Bages
Horari: de 11:00 a 11:30

Comunicacions

La recuperació de varietats de vinya per la DO Pla de Bages
A càrrec de Joan Soler i Playà

Converses amb gent que trevallava en el món del vi i de la vinya de 
manrea tradicional
A càrrec Mireia Vila i Cortina 

Curtmetratge sobre el món de la vinya i el vi al Bages

Dissabte, 1 de febrer

Visita a espais relacionats amb la vinya i el vi
Horari: de 09:00 a 13:00

IMPORTANT: Totes les activitats són d’accés lliure i gratuïtes. Es recomana fer inscripció 
prèvia a cebages@bages.org o manresasecretaria@coac.cat

• Projecte “Cep, tina, vi”
Tal com us vam informar en el butlletó nº4, 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.
Atès que durant aquest temps el projecte ha avançat força, podeu consultar-ne 
els resultats al web www.ceptinavi.cat. De la mateixa manera, 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
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ACTIVITATS D'ALTRES ENTITATS

Premis “Viu la Pedra Seca”
El Consell Regulador de la DO Pla de Bages obre una nova convocatòria 
dels premis, enguany dividits en dues categories. La categoria Pedra Seca
premia la rehabilitació de barraques de vinya i altres construccions fetes 
amb aquesta tècnica. La categoria Pedra Viva premia aquells treballs 
d'investigació relacionats amb aquesta tècnica constructiva que l'any 
passat va ser inclosa en Llista Representativa de Patrimoni Cultural 
Immaterial de la UNESCO.

Les bases del premi i altra informació es pot trobar en el següent enllaç: 
https://dopladebages.com/premis-viu-la-pedra-seca/

3
Centre d'Estudis del Bages

Via Sant Ignasi, 40
08241 – Manresa (Barcelona)

Tel. 938736525
www.cebages.com


