
BUTLLETÍ INFORMATIU Nº 7
EDICIÓ ESPECIAL PANDÈMIA

Benvolguts i benvolgudes socis del Centre d’Estudis,

En primer lloc, esperem que us trobeu bé i que no us hagi afectat la
pandèmia de la Covid – 19 a vosaltres i  als vostres. Com podeu
suposar, les diferents activitats del Centre que teníem programades
per  aquesta  primavera  i  estiu  han  quedat  suspeses  per  a  més
endavant.  No  obstant,  i  malgrat  la  situació  actual,  us  volem
informar  de  les  activitats  que  s’han  ajornat  i  les  noves  dates
previstes per a dur-les a terme (sempre que l’evolució de la situació
ho permeti).

1. L’assemblea anual de socis que s’havia de celebrar a finals del
mes de març ha quedat ajornada, encara sense data, per al segon
semestre de l’any.

2. Amb motiu de la inauguració del nou museu de Sant Fruitós de
Bages, el proppassat 30 d'abril s'havia d'haver presentar el número
126  de  la  revista  Dovella,  que  recull  les  diferents  ponències  i
comunicacions  de  les  VIII  Jornades  de  Patrimoni  dedicades  a  la
vinya  i  el  vi.  El  decret  d’alarma  va  aturar-ne  la  impressió  però
esperem poder enviar-vos la revista per correu ordinari a finals de
maig o primers de juny a tots els nostres associats. En principi no
està previst fer cap acte presentació.

3. El passat divendres 17 d’abril, una setmana abans de Sant Jordi,
hom  havia  programat  al  Saló  de  Sessions  de  l’Ajuntament  de
Manresa l’acte de presentació de la Miscel·lània nº13 del CEB, com
sabeu  en  homenatge  a  l’arxiver  i  primer  president  de  la  nostra
entitat Josep Maria Gasol i Almendros. L’acte ha quedat ajornat però
es celebrarà en una data, encara per concretar, dels segon segon
semestre d'enguany.

4.  El  dia  14  d’abril,  al  Centre  Cultural  del  Casino  de  Manresa,
s’havia de presentar el llibre de memòries editat pel CEB de Ramon
Majó anomenat Captius de l’altitud, el número 13 de la col·lecció
Memòries. Si les condicions ho permeten, la presentació es farà al
mateix lloc el propvinent dimarts 14 de juliol. En cas de dur-se a
terme, en rebreu confirmació.

5.  El  dia  24  d’abril,  al  Centre  Cultural  del  Casino  de  Manresa,
s’havia de presentar el llibre de Montserrat Torra i Puigdellívol titulat
Els  Torra,  una  família  manresana.  De  teixidors  de  vels  a
impressors  i  llibreters,  que  correspon  al  número  31  de  la
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col·lecció  Monogràfics.  Igual  que  la  presentació  anterior,  si  les
condicions ho permeten es farà el dia 24 de juliol a la mateixa sala.
Així  mateix,  també  us  enviarem  la  confirmació  amb  antelació
suficient.

6.  Malgrat  la  marcada  disminució  de  l’activitat  causada  per  la
pandèmia, diversos membres del Centre continuen treballant en el
projecte  Ceptinavi,  com  sabeu  dedicat  a  la  preservació  de  la
memòria de la vinya i el vi a vint-i-vuit municipis del Bages i del
Moianès.  El  projecte  compta  amb  el  suport  d'aquests  vint-i-vuit
ajuntaments,  està  coordinat  pel  Consell  Comarcal  del  Bages  i  la
direcció tècnica recau en el CEB i la DO Pla de Bages.

7. Darrerament alguns socis ens han fet avinent una situació a la
qual  volem  donar  resposta.  Les  seves  investigacions,  per  raons
variades, segurament no són prou robustes com ser publicades a la
revista  Dovella.  No  obstant,  és  una  llàstima  que  aquestes
recerques no  puguin  ser  convenientment  difoses  i  posades  a
l'abast del públic. Per provar de posar-hi remei, el web del CEB ha
incorporat  un  apartat  en  la  qual  s'aniran  publicant  aquest  tipus
d'articles:  http://cebages.org/vols-enviar-nos-un-article-per-
publicar/. Així doncs, animem als socis a fer-nos arribar les seves
recerques per tal de posar-les a l'abast de tothom.

8.  Per  últim,  esperem  que  ben  aviat  es  pugui  reobrir  l’Arxiu
Comarcal  del  Bages i  que  d'aquesta  manera els  socis  del  CEB
puguem continuar treballant en la recerca i difusió de la història i
patrimoni de tota la comarca.

La Junta del Centre d'Estudis del Bages.

Manresa, 14 de maig de 2020

2

Centre d'Estudis del Bages
Via Sant Ignasi, 40

08241 – Manresa (Barcelona)
Tel. 938736525

www.cebages.com


