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GUARDONS
• Premis Bonaplata
El proppassat 1 de desembre el número monogràfic 128-129 de la revista Dovella
“200 anys de la fàbrica dels Panyos de Manresa” va ser distingit amb el
premi Bonaplata en el bloc Especial de Patrimoni i en la categoria Difusió. Aquests
guardons, que han arribat a la vint-i-novena edició, els organitza i atorga
l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de
Cataluña (AMCTAIC) per distingir els projectes que tenen com a finalitat l’interès
per recuperar i difondre el patrimoni industrial de Catalunya. L'acte es va fer a
Barcelona i el premi el va recollir Francesc Comas, president de la nostra entitat.

•

Premis La Séquia

El 15 de febrer el president de la nostra entitat, Francesc Comas Closas, va
recollir el premi La Séquia en categoria individual. El guardó, que anualment
atorga la Fundació Aigües de Manresa i la Fundació Universitària del Bages,
reconeix aquelles persones i organitzacions que treballen de manera discreta però
constant pel progrés de la societat manresana i són així continuadores de l'esperit
dels impulsors de la Séquia a incis del segle XIV. En el seu discurs Francesc
Comas va agrair el reconeixement i el va fer extensiu als dos aspectes del qual ha
format part durant molts anys: l'ensenyament i l'estudi històric. Des del CEB
creiem que aquesta distinció és enormement merescuda i volem mostrar el nostre
agraïment a la tasca del nostre actual President.
• Premis Lacetània
El passat octubres es van fer públics els guardonats dels premis Lacetània. Com
sabeu, el CEB participa en els premis Antoni Esteve i Dovella. Els treballs i autors
distingits van ser els següents:
Premi Antoni Esteve, concedits ex aquo a Fets extraordinaris en la
meteorologia manresana de Joan Maria Serra Sala per la metodologia
científica utilitzada, per l’ús de diferents i variades fonts de documentació, per
l’originalitat de la temàtica i que per el treball obre nous camins d’investigació en
el camp de la climatologia històrica; i a Notes biogràfiques inèdites de Lluís
de Peguera i d’Urgell (1540-1610) de Josep Galobart Soler per la
metodologia científica utilitzada, per la recerca i anàlisi d’importants i variades
fonts de documentació i per l’aportació d’informació inèdita que complementa el
coneixement que fins ara es tenia d’aquest personatge.
Premi Dovella concedit a La cançó als poemes: musiquem Perarnau
de Xavier Peramiquel Castellà, el tutor del qual és Joan Adam Vidal de
l’Institut Mig-Món de Súria, pel treball dedicat a la descoberta del poeta surienc
Salvador Perarnau i Canal, al coneixement de la seva obra i a l’elaboració de dues
composicions musicals a partir de dues peces de l’obra poètica d’aquest autor.
S’ha valorat especialment el component creatiu del treball i la qualitat i mèrit de
les composicions musicals elaborades per l’autor, que en el moment d’elaboració
del treball era alumne de batxillerat a l’Institut de Súria i d’estudis musicals al
Conservatori Professional de Manresa.
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PRESENTACIÓ DE LLIBRE
• Episodis meteorològics singulars. Segles XIX I XX. Manresa i
la Catalunya Central
Joan Maria Serra Sala ha reelaborat el treball distingit amb el premi Antoni Esteve
en forma de llibre i el presentarà, juntament amb el biòleg Florenci Vallès,
membre Institució Catalana d'Història Natural, el propvinent dimecres 23 de
març a les 19:00 a la llibreria Parcir de Manresa (C/ Àngel Guimerà, 74).
IMPORTANT: El preu del llibre és de 20€, no obstant, els socis del CEB que el
comprin a la nostra seu social (C/ Via de Sant Ignasi, 40 de Manresa) gaudiran
d'un descompte del 10% (18€).

ACTIVITATS PRÒPIES
• Publicacions pròpies digitalitzades al web
Tal com vam informar en el butlletí anterior, gràcies a la col·laboració amb
l'IRMU, la presència de l'estudiant en pràctiques Clàudia Mateo i del soci i
membre de la Junta Jordi Griera ha permès digitalitzar i penjar al web diverses
publicacions antigues del CEB que s'havien exhaurit i que fins i tot es feien difícils
de trobar en paper. De moment s'han inclòs els títols següents:
◦

Tines al mig de les vinyes a la comarca del Bages. Ballbè Boada, Miquel. CEB,
1992.

◦

Manresa-Mauthausen-Gusen. Deportació i retorn d'un home compromès amb
la llibertat. Carrió Vilaseca, Jacint. CEB, 2000.

◦

Les fàbriques de riu de Navarcles. Ferrer Alòs, Llorenç. CEB, 1994.

◦

Vinya, fil·loxera, propietat i demografia a la Catalunya Central. Ferrer Alòs,
Llorenç; Àlvarez Arròniz, Carme; Santmartí Roset, Carme; Güell Sabata,
Àngela. CEB, 1992.

◦

Memòria d'Aguilar de Segarra. Recull de la vida d'un poble. Parcerisas
Colomer, Roser. CEB, 2000.

◦

El moviment obrer al Bages. Serra Carné, Jaume. CEB, 1998.

◦

Les barraques de vinya. Soler Bonet, Josep. CEB, 1994.

◦

La qüestió de les colònies industrials. L'exemple de l'Ametlla de Merola.
Terrades Saborit, Ignasi. CEB, 1994.

Podeu
descarregar-vos
tots
aquests
http://cebages.org/llibres-digitalitzats/

•

títols

al

següent

enllaç:

X Jornades de Patrimoni

Els propvinents 6, 7 i 14 de maig celebrarem les desenes Jornades de Patrimoni,
enguany dedicades, com no podia ser de cap altra manera atès que Manresa
celebra els 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loiola a la ciutat, al Patrimoni
Ignasià. L'objectiu és estudiar la situació dels elements del patrimoni ignasià a
Manresa i al Bages, la seva importància i la seva situació actual a fi de donar-lo a
conèixer a conciutadans i forans, i també per a fomentar l’autoestima i el
coneixement de la pròpia història. També es volen explorar les possibles línies de
treball que puguin contribuir a preservar, estudiar i conèixer aquest patrimoni
com a bé col·lectiu, avui i en el futur. I, així mateix, les Jornades volen recollir
propostes, alternatives i/o realitats concertes per donar valor i diferents usos a
tot aquest patrimoni. Les Jornades de Patrimoni inclouen una taula rodona sobre
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patrimoni ignasià més enllà del 2022, diverses comunicacions d’especialistes en
patrimoni ignasià i una visita comentada a un element patrimonial de la Manresa
ignasiana.

PROGRAMA
Divendres, 6 de maig
Taula rodona
Patrimoni ignasià. I després de 2022, què?
Aquest nou format consistirà en una taula rodona en què es debatrà el futur del Patrimoni
ignasià més enllà de l'efemèride de Manresa 2022. Comptarà amb la presència d'un
representant polític del consistori municipal, d'un jesuïta lligat a la Cova, d'un expert en
Patrimoni des del punt de vista arquitectònic o històric així com un gestor cultural. EL
moderador del debat serà el periodista Gonçal Mazcuñan I Boix.
Hora: 20:00
Lloc: Sala d'actes de l'Espai Plana de l'Om (Plana de l'Om, 5 de Manresa)

Dissabte, 7 de maig
Jornada de treball
Lloc: Espai 1522 (C/ Mestre Blanch, 4 de Manresa)
Comunicacions
El Patrimoni ignasià com a recurs.
A càrrec de Josep Huguet Biosca i Jordi Rodó Rodà.
Les excavacions de l'hospital de Santa Llúcia i el Rapte.
A càrrec d'Adrià Cubo Córdoba.
Recuperar l'esperit ignasià a l'avantcova i la coveta
A càrrec d'Antoni Baraut Guilà i Ramon Oms Pons.
L'antic col·legi de Sant Ignasi i la capella del Rapte de Manresa. Les
cicatrius d'un paisatge històric.
A càrrec de Jordi Morros Cardona.

Dissabte, 14 de maig
Itinerari per diversos punts del Patrimoni ignasià de Manresa.

• Revista Dovella nº 132
Pels volts de Sant Jordi publicarem el número 132 de la revista Dovella, que
contindrà els articles de les IX Jornades de Patrimoni dedicades a les torres i
castells que no van sortir al número 131.
• IX Congrés d'Història Moderna de Catalunya
En el marc de Manresa 2022, la Universitat de Barcelona, en col·laboració de
l'Ajuntament de Manresa, organitzen el 9è Congrés d'Història Moderna de
Catalunya, que es durà a treme entre el 19 I el 22 de desembre de 2022 a la sala
d'actes de la fundació Althaia de Manresa.
• Intercanvi amb altres entitats
El CEB manté intercanvis amb altres centres d’estudis, entitats culturals,
associacions o universitats entre altres. La major part dels intercanvis
consisteixen en la tramesa de les publicacions que fa l’entitat.
Tots els llibres que s’envien al CEB són depositats a l’ACBG per a consulta dels
estudiosos. Per que els nostres associats en tingueu constància a partir d’ara en
cada butlletí informatiu farem una relació dels llibres que hem rebut a fi que si és
del vostre interès sapigueu que els podeu consultar.
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Esculies, Josep. Artemi Aiguader, posar ordre a la reraguarda.
Col·lecció Estudis Històrics i biogràfics, Fundació Josep Irla, octubre 2021,
Barcelona.
Batalla, Ramon. Pere Aguilera, alcalde republicà de Rubí. Col·lecció
Estudis Històrics i biogràfics, Fundació Josep Irla, novembre 2021,
Barcelona.
Muñoz, Gustau. Emili Gómez Nadal (1907 – 1993). Biblioteca de
l’esquerra nacional, Fundació Josep Irla, desembre 2021, Barcelona.
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria (nº 131). Octubre 2021, Mataró.
Urgellia (nº 20). Anuari d'estudis històrics dels antics comtats de
Cerdanya, Urgell i Pallars, d'Andorra i la Vall d'Aran. Societat Cultural
Urgel·litana, 2021.
Quaderns de Vilaniu (nº 80). Institut d'Estudis Vallencs, Novembre 2021.
Modilianum (nº 65). Associació Cultural Modilianum. Moià, 2n semestre de
2021.
Plaça Vella, nº 62. Centre d'Estudis i Arxiu d'Història de Castellar del
Vallès. 2021.
Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos nº 52. Institut d'Estudis
Empordanesos. Figueres, 2021.
Notes nº 37. Centre d'Estudis Molletans. Mollet, 2021.

ASSEMBLEA ANUAL
Enguany recuperem l'Assemblea anual de socis de manera presencial, que es
farà:
Dia: dimecres 6 d'abril.
Hora: 19:00
Lloc: Sala d'estudi del Centre Cultural el Casino (Passeig de Pere III, 27 de
Manresa)
Us hi esperem a tots!
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