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GUARDONS
El proppassat dissabte 12 de juny es va fer a Barcelona l'acte de reconeixement
dels quaranta anys ininterromputs de publicació de la revista Dovella per part de
l'Associació de Premsa Comarcal per la seva trajectòria durant aquests anys a
favor de la premsa comarcal i local en català.
En realitat, aquest reconeixement a la nostra revista s'hauria d'haver fet l'any
passat, però ateses les restriccions per causa de la pandèmia vírica es va fer
enguany. Com a socis del CEB cal felicitar-nos que la revista de la nostra entitat
gaudeixi d'aquesta vitalitat.

ACTIVITATS PRÒPIES
• IX Jornades de Patrimoni “Preservar el patrimoni de torres i
castells”
Com us vam anunciar en l'anterior butlletí, després de la impossibilitat de fer-les
el 2020, la nostra voluntat era fer coincidir les Jornades de Patrimoni amb les
Jornades Europees del Patrimoni 2021. I així serà: els dies 8, 9 i 16 d'octubre,
al convent de les Caputxines de Manresa, farem les IX Jornades del
Patrimoni, enguany dedicades a la preservació de les torres i els castells.
En els últims anys s’ha avançat molt en el coneixement dels castells ja
sigui a través de les excavacions arqueològiques, mitjançant l'anàlisi de
paraments o bé a partir de l’estudi de la documentació històrica. Així doncs,
aquestes Jornades de Patrimoni volen difondre a la societat tota aquesta nova
informació amb la participació d’alguns dels màxims estudiosos a les nostres
comarques. Els castells termenats, la major part originats durant els segles IX i X
a la Catalunya Central, són l’origen dels nostres municipis i eren defensats
inicialment pels seus senyors i vilatans. Van evolucionar cap a castells
residencials on la sala i la torre de l’homenatge eren els seus espais més
emblemàtics.

PROGRAMA
Dijous, 7 d'octubre
Ponència inaugural
Castells i torres a les valls del Cardener i Llobregat (segles IX-XI)
A càrrec de Jordi Gibert i Rebull
Hora: 20:00
Lloc: convent de les monges Caputxines de Manresa (C/ de Talamanca, 5 de Manresa)

Dissabte, 9 d'octubre
Jornada de treball
Hora: de 09:30 a 14:00
Lloc: convent de les monges Caputxines de Manresa (C/ de Talamanca, 5 de Manresa)
Comunicacions
El castell de Castellet, a Sant Vicenç de Castellet, segles IX-XV. Últimes
recerques arqueològiques i datacions.
A càrrec d'Òscar Trullàs Ledesma
El castell de Godmar, a Callús, dels orígens a la seva destrucció, segles XXV.
A càrrec de Marc Torras Serra
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El castell de Cardona en el temps: evolució d'una fortalesa de frontera fins
a esdevenir nucli residencial dels vescomtes d'Osona-Cardona (segle VIII-XIV).
A càrrec d'Andreu Galera Pedroso
El conjunt monumental del castell de Sallent, segles IX-XIV i evoclució
posterior. Breu història i anàlisi de les estructures conservades.
A càrrec d'Eduard Píriz I González
El castell medieval de Berga. Vestigis I primera documentació històrica.
A càrrec de Xavier Campillo Besses

Dissabte, 23 d'octubre
Visita al castell de Sallent
Hora: a concretar
IMPORTANT: El programa està subjecte a modificacions i canvis per causa de les
possibles restriccions sanitàries. Totes les activitats són d’accés lliure i gratuïtes.
És obligatori fer inscripció prèvia a cebages@bages.org

• Revista Dovella nº 131
A principis de juliol està prevista la publicació de la revista Dovella nº 131. Com
sempre, els socis la rebreu a casa.
• Nou apartat amb publicacions pròpies digitalitzades al web
Gràcies a la col·laboració amb l'IRMU, la presència de la Clàudia Mateo, estudiant
en pràctiques, ha permès digitalitzar diverses publicacions antigues del CEB que
s'havien exhaurit i que fins i tot es feien difícils de trobar en paper. Aquesta
tasca, que hom preveu que tingui continuïtat, permet posar a l'abast de tothom i
de manera gratuïta publicacions antigues que d'altra manera es feien molt difícils
de consultar. Podeu trobar els títols que hem inclòs fins ara en el següent enllaç:
http://cebages.org/llibres-digitalitzats/
• Impuls de la digitalització de fons de l'ACBG
Jordi Griera-Cors, membre de la Junta, ha començat a digitalitzar per a l’ACBG tot
el Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca del Bages. Així mateix, està
previst que un cop enllestida la digitalització d'aquesta publicació es continuï els
butlletins del Centre Excursionista Avant i Montserrat. Aquestes publicacions
històriques seran consultables en línia al web www.arxiusenlinia.cat del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta
col·laboració amb l'ACBG, el CEB fa efectiu el seu objectiu de d'ajudar en la
digitalització de fons documentals per posar-los a disposició del públic general.
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