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ACTIVITATS PRÒPIES

• Miscel·lània d'Estudis Bagencs nº 13 en homenatge a Josep 
Mª Gasol i Almendros

El proppassat dimarts dia 22 de setembre a les 20:00 es va dur a terme a la Seu
de Manresa la presentació de la  Miscel·lània d'Estudis Bagencs nº 13, com
sabeu dedicada a la figura de mossèn Gasol, fundador i primer president de la
nostra entitat. Qualsevol persona interessada en comprar el llibre, que té un preu
de  30 €, ho pot fer presencialment a l'Arxiu Comarcal del Bages (Via de Sant
Ignasi,  40  de  Manresa)  en  orari  d'obertura  de  l'equipament  o  bé  a  distància
enviant un correu electrònic a l'adreça publicacions@cebages.org.

• Presentació de la revista Dovella nº 127 durant la Festa de la
verema de Sant Fruitós de Bages

En el marc de la Festa de la verema del Bages d'enguany, el CEB col·labora en
l'organització d'algunes activitats.
En concret, el dissabte dia 3 d'octubre a les 17:30 es presentarà al Museu de la
memòria de la vinya i el vi de Sant Fruitós de Bages (C/ Sant Benet, 3) el
número 127 de la revista Dovella, dedicada a la memòria popular de la vinya i el
vi. L'acte consistirà en una conferència del catedràtic d'Història Contemporània de
la Universitat de Barcelona Llorenç Ferrer i Alòs titulada Vinya, vi i aiguardent,
un dels motors econòmics del Bages, amenitzada per l'actuació musical de
Corrandes amb DO: in vino veritas. Un cop acabada la conferència es farà una
visita  al  Museu,  recentment  inaugurat  i  emmarcada  també  en  les  Jornades
Europees de Patrimoni 2020.

ATENCIÓ:  Ateses  les  circumstàncies  de  la  pandèmia,  cal  fer  reserva  prèvia  
d'entrades al següent enllaç: 
https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentsantfruitos

• Presentació del número especial de la revista Dovella 
dedicada a la Fàbrica dels Panyos

En el marc de les Jornades Europees de Patrimoni i de la tercera edició de les
Jornades Tècniques entorn dels Panyos, el  propvinent dijous 8 d'octubre a les
19:00  presentarem al Museu de la Tècnica de Manresa (Ctra. De Santpedor, 53)
el número especial de la revista DOVELLA dedicada en exclusiva a aquesta fàbrica
bicentenària  de  la  capital  del  Bages.  Aquesta  edició  especial  té  una  extensió
ampliada de 120 pàgines i  conté diversos  articles centrats  en exclusiva en la
fàbrica,  en  els  seus  impulsors  i  en  la  ciutat  que  encarava  amb  força  la
industrialització.

• Jornades Europees de Patrimoni 2020
Enguany  emmarcades  en  la  pedra  seca,  com  cada  any  el  CEB  col·labora  en
l'organització de les JEP.

Programa
Dimarts, 6 d'octubre

Conferència
Marges, barraques i pous de glaç. La pedra seca a Manresa
A càrrec de Jaume Plans Maestra
Hora: 19:30
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Lloc: Sala d'actes de la Delegació Bages – Berguedà del Col·legi  d'Arquitectes  
(Casa Lluvià – C/ Arquitecte Oms, 5 de Manresa).

Dissabte, 10 d'octubre
Sortida i visita
Parc del secà del Bages
Visita guiada i comentada
Horari: de 10:00 a 13:00
Lloc: C/ de Pau Miralda (Pol. Ind. Bufalvent de Manresa)
ATENCIÓ: Ateses les circumstàncies de la pandèmia, cal fer reserva prèvia a  
través del web www.turismemanresa.cat o trucant al telèfon 938784090.

De dijous 17 de setembre a diumenge 17 d'octubre
Exposició
Tota pedra fa paret. La pedra seca a Catalunya
Horari: de dimecres a dissabte de 18:00 a 20:30.
Lloc:  Delegació Bages – Berguedà del  Col·legi  d'Arquitectes (Casa Lluvià  – C/  
Arquitecte Oms, 5 de Manresa).

• Jornades tècniques entorn dels Panyos
La present edició, que serà la tercera i commemora el bicentenari de la fàbrica,
els dies 8 i 11 d'octubre es celebraran les jornades tècniques.

Dijous, 8 d'octubre
Conferència
Manresa en els inicis de la industrialització catalana
A càrrec de Josep Oliveras Samitier,  catedràtic de Geografia de la Universitat  
Rovira i Virgili
Hora: 18:00
Lloc: Museu de la Tècnica de Manresa (Ctra. De Santpedor, 53)

Presentació
Número especial  de la revista Dovella dedicat al  bicentenari  de la fàbrica dels  
Panyos.
Hora: 19:00
Lloc: Museu de la Tècnica de Manresa (Ctra. De Santpedor, 53)

Diumenge, 11 d'octubre
Visites guiades gratuïtes a la fàbrica dels Panyos
Lloc: Fàbrica dels Panyos (C/ de Francesc Moragues de Manresa)
Hora: de 10:00 a 13:00
ATENCIÓ: Ateses les circumstàncies de la pandèmia, cal fer reserva prèvia trucant
al telèfon 938772231.

PUBLICACIONS DEL CEB

Malgrat  la  situació  d'epidèmia  vírica  global,  enguany  el  Centre  d'Estudis  ha
publicat, ha col·laborat en la publicació o bé hi ha participat de manera indirecta
en les següents obres, de les quals indiquem el preu de venda per si  són del
vostre interès:
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• Miscel·lània  d'Estudis  Bagencs  nº13.  Homenatge  a  Josep  Maria
Gasol i Almendros. El preu és de 30 €.

• Captius de l'altitud, el nº 13 de la col·lecció Memòries, que recull la vida
muntanyenca de l'alpinista manresà Ramon Majó i Lluch. El preu és de 15
€ per a socis i de 18 € per a no socis.

• Els Torra, un família manresana. De teixidors de vels a impressors
i llibreters, de Montserrat Torra i Puigdellívol. Correspon al número 31 de
la col·lecció Monogràfics i té un preu de 16 € per a socis i de 19 € per a no
socis.

• De  Joncadella  a  Collbaix.  50  anys  de  pessebres  del  Centre
Excursionista de la Comarca de Bages, escrit per Francesc Villegas i
Martínez. El preu és de 10 €.

• Mines,  Miners  i  Ferrocarril  al  Berguedà i  Mines  i  Miners.  Una
història industrial del Berguedà, dos volums escrits per Rosa Serra i
Rotés amb títols diferents però que formen part de la mateixa obra que de
manera exhaustiva i robusta que repassa el passat miner del Berguedà al
llarg de 160 anys. Cada volum té un preu de 25 €.

Si voleu comprar-les, podeu fer-ho per dues vies:

• De manera presencial a l'Arxiu Comarcal del Bages (via de Sant Ignasi,
40 de Manresa) durant l'horari d'obertura, que atès que pot variar caldria
que confirméssiu per telèfon (938736525);

• o bé per missatgeria. En aquest cas que els envieu un correu electrònic
a  publicacions@cebages.org dient-nos  els  llibres  que  voleu  i  el  nom  i
l'adreça on cal que els enviem. Us contestarem indicant-vos el preu total
(llibre + enviament) i  després  de fer  el  pagament  us el  remetrem per
servei de missatgeria.
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