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IN MEMORIAM
En la mort de Xavier Sitjes i Molins.
El proppassat diumenge 24 de gener ens va deixar un dels més destacats socis
fundadors de la nostra entitat. Amb un paper molt important en d'altres
agrupacions manresanes i bagenques com els Amics de la Seu, els Amics de l'Art
Romànic, Òmnium Cultural o el Centre Excursionista de la Comarca de Bages, per
al CEB Xavier Sitjes sempre serà un dels investigadors més prolífics dels últims
cinquanta anys en l'àmbit històric, artístic i patrimonial bagenc. Els que
freqüentem l'Arxiu Comarcal sempre el recordarem pel seu coixí reservat en una
cadira i per la facilitat amb què llegia els manuals notarials i altres documents,
talment com qui llegeix el diari. L'actual junta del CEB sempre recordarà amb
satisfacció el merescut homenatge que li vam retre amb l’entrega del XIV premi
Recercat, l'abril de 2018, en què l'Institut Ramon Muntaner li reconeixia la seva
vàlua tant per la seva trajectòria investigadora com pel destacat paper en la
fundació i funcionament de la nostra entitat. Tal va ser la seva passió
investigadora que una setmana abans del seu decés encara va tenir temps
d'enllestir un article sobre el preromànic de Sant Benet de Bages que, quan ens
arribi, publicarem a mode d'obra pòstuma. No obstant, en l'edició de Dovella
d'aquesta primavera sortirà publicar el seu article titulat “Els desapareguts
retaules majors de Castellbell, Castellnou i Rocafort”.
Que reposi en pau.
La Junta del CEB.

ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS
L'any 2020, i per causa dels efectes de la pandèmia vírica, el Centre d'Estudis del
Bages no va celebrar l'assemblea annual de socis prevista en els seus estatus. No
obstant, la necessària convivència amb l'emergència sanitària justifica que aquest
enguany l'assemblea es faci en format telemàtic. Així doncs, i malgrat la
comunicació individualitzada que rebreu per correu electrònic, la junta del CEB
convoca assemblea anual de socis telemàtica pel proper dia dimarts 16 de
març a les 19:00. Els socis que desitgin assistir-hi ho poden fer en el dia i l'hora
ressenyats al següent enllaç:

https://meet.jit.si/AssembleaCEB

DONACIONS
El passat 29 de desembre de 2020 es va formalitzar la donació de la pràctica
totalitat de l'arxiu documental i bibliogràfic del soci de la nosta entitat i destacat
estudiós i col·leccionista Francesc Villegas i Martínez a l'Arxiu Comarcal del
Bages. L'acte de cessió es va fer a la seu central del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya i, atesa la importància del fons, va comptar amb la
presència de la consellera de Cultura, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de
Manresa, del director de l'Arxiu Comarcal del Bages i de la directora general de
Patrimoni Cultural, entre d'altres càrrecs públics. El fons de Francesc Villegas està
compost de 300 metres lineals de documentació centrada en Manresa i el Bages i,
cosa poc habitual en aquest tipus de donacions, està perfectament inventariada.
Però la de Francesc Villegas no ha estat pas l'única donació de documentació que
ha rebut l'any 2020 l'Arxiu Comarcal del Bages. Manel Vila i Calsina va fer
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donació a l'ACBG del fons de la companyia d'Assegurances Vila, situada al carrer
Cardenal Lluch de Manresa i formada sobretot per pòlisses que van des de 1899
fins a la dècada de 1990. Cal destacar que el fons, que comprèn 50 arxivadors,
també conté una relació de la documentació continguda i que ha estat elaborada
pel mateix Manel Vila, la qual cosa n'ha de facilitar la seva catalogació.
Per últim, l’Arxiu Comarcal rebrà, properament, la donació del fons de Miquel
Torras, paleògraf i historiador navarclí, professor titular de Paleografia de la
Universitat Autònoma i malaradament traspassat recentment.
El CEB vol donar les gràcies als donants d'aquest tres fons i reconèixer la vàlua
d'aquestes i d'altres donacions atès que així es preserva documentació que d'altra
manera podria perdre's alhora que la seva consulta es posa a l'abast de la
ciutadania.

GUARDONS
El llibre de Ramon Majó Captius de l'altitud, 57 anys d'escalada de la cordada
formada per Joan Frontera i Ramon Majó, publicat l'any 2020 pel CEB amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, va ser distingit el passat
desembre el premi Jacint Verdaguer, que premia el millor llibre publicat que versi
sobre cultura, patrimoni, tradicions i/o narrativa de muntanya, en llengua
catalana. Aquest guardó forma part de la 6ª edició dels Premis Editorial que
anualment es convoquen en el marc de la Fira del Llibre de Muntanya de Vic.

SUBVENCIONS
L’Institut Ramon Muntaner (IRMU) ha concedit al Centre d’Estudis del Bages dues
subvencions. Una de 990 € per la publicació de la revista Dovella nº 130 i una
altra de 1.000 € en concepte d’ajut per les IX Jornades de Patrimoni dedicades
als castells i que, com trobareu més avall, s’han ajornat fins al segon semestre.

ACTIVITATS PRÒPIES
• IX Jornades de Patrimoni
Com sabeu, i des del 2013, cada mes de gener 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, l'Arxiu Comarcal del Bages, el
Museu Comarcal del Bages i amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner
organitzen les Jornades de Patrimoni. No obstant, a causa de la situació de
pandèmia i les restriccions de mobilitat que implica, enguany s'ha decidit no ferles en les dates habituals. En funció de l'evolució de les restriccions que vagin
aplicant les autoritats sanitàries, la organització de les Jornades en decidirà el
moment més adequat per fer-les. En aquest moment la idea és fer-les coincidir
amb les Jornades Europees de Patrimoni 2021, que com cada any es celebren a
mitjans d’octubre.

•

Miscel·lània Manresa 2022

L'any que ve Manresa commemorarà els 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi de
Loiola a la ciutat. La contribució del CEB a la celebració, a instàncies de
l'Ajuntament de Manresa, serà la publicació d'una Miscel·lània dedicada al periode
històric comprès entre la guerra civil catalana i la guerra dels Segadors. Per això
el Centre ja s'ha posat en contacte amb diversos historiadors que han estudiat
aquest periode de dos segles que va de mitjan segle XV a mitjan segle XVII i els
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ha ofert la possibilitat de publicar les seves recerques. Hom preveu que aquesta
Miscel·lània, que serà la número 14, vegi la llum a finals de 2022.

PUBLICACIONS DEL CEB
Aprofitem l'ocasió per recordar-vos les publicacions en què el Centre d'Estudis ha
participat més recentment, ja sigui de forma directa o com a col·laborador. Així
mateix també us recordem el preu, algunes amb descompte per a socis, i les vies
que teniu per comprar-les si són del vostre interès:

•
•
•

•
•

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);
de manera telemàtica (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 indicantvos el preu total (llibre + enviament) i després de fer el pagament us el
remetrem per servei de missatgeria.

Així mateix us recordem que podeu consultar a la nostra web (www.cebages.org)
totes les notícies relacionades amb la nostra entitat i el nou apartat
“publicacions exclusives” on s’hi publiquen treballs inèdits dels nostres
associats. Us recordem que, a més de Dovella, teniu aquesta nova eina de difusió
a la vostra disposició.
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