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PRESENTACIÓ DE LLIBRE
• Quan mos dèiem de vós. Mas Torra de Castellfollit del Boix.
Història i llinatge al peu de Montserrat (s. XIII – XXI).
Amb la presència d'Antoni Virgili Colet, professor d'Història Medieval de la UAB,
Jaume Torras Cuatrecases presentarà el seu llibre sobre el mas Torra de
Castellfollit del Boix el provinent dijous 22 de setembre a les 19:00 al Centre
Cultural el Casino de Manresa (Passeig de Pere III, 27). L'acte consistirà en un
col·loqui amb els historiadors Raquel Valdenebro Manrique, Ernest Molins Roca i
Adrià Mas Craviotto.

ACTVITATS PRÒPIES
• Jornades Europees del Patrimoni
Com cada any, a tot el continent s'organitzen les Jornades Europees del
Patrimoni. Enguany, en col·laboració amb l'ajuntament de Sant Mateu de Bages,
el dissabte 8 d'octubre el CEB organitza “Castelltallat, terra de masies”,
centrat en el ric patrimoni de cases de pagès d'aquesta petita població del
municipi.

PROGRAMA (dissabte, 8 d'octubre de 2022)
09:00
Concentració al coll de can Pallarès (Aguilar / Fonollosa, Ctra. BV-3008, pk 17,5,
trencall carretera Castelltallat).

09:15
Visita a Santa Eugènia de Govena.

10:00
Visita al mas Ponç.

10:45
Visita a la masia Vinyes i Selves.

12:00
Visita a l'església parroquial de Sant Miquel de Castelltallat. En acabar, beguda
oferta per l'ajuntament.

14:00
Dinar de germanor opcional al casal del poble (preu menú 21€)
Els tres masos es troben a poca distància, de manera que les visites, que seran
comenatdes en tots els casos, es faran a peu. Podeu veure el programa i la informació
adicional en el següent enllaç: http://cebages.org/jornades-europees-de-patrimonicastelltallat-terra-de-masies/

IMPORTANT: Cal fer reserva prèvia de la visita i del dinar, si s'escau, a través
del correu electrònic cebages@cebages.org o al telèfon 938360010 (l'ajuntament
de Sant Mateu de Bages).
• Revista Dovella nº 134
La segona meitat del mes de setembre es publicarà la revista Dovella nº 134.
Com sempre, els socis la rebreu a casa.
• Actes d'homenatge a Albert Benet i Clarà
En motiu del desè aniversari de la mort d'aquest destacadíssim investigador
bagenc i membre del Centre des dels seus origens, diverses administracions i
associacions, entre les quals hi ha el CEB, estan preparant actes per homenatjar-
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lo. El primer acte es durà a terme el provinent 14 d'octubre a Sallent. Us
anirem informant.
• Miscel·lània nº 14
Com us hem anat informant en butlletins anteriors, en el marc de Manresa 2022 i
en estreta col·laboració de l'ajuntament de Manresa, el CEB publicarà la
Miscel·lània nº14 que porta per títol “De la Guerra Civil Catalana (1462-1472)
a la Guerra dels Segadors (1640-1652)”, que entre d'altres informacions
relacionades amb la celebració recull més de vint articles centrats en aquest
periode històric. Malgrat que encara no podem concretar-ne ni el lloc ni la data, sí
que podem anunciar que la presentació es farà a principis de desembre
d'enguany. Us mantindrem puntualment informats.
• Curs de palografia de nivell elemental
De cara a 2023 el CEB reprèn l'organització del curs de paleografia de nivell
elemental, destinat a qualsevol persona que es vulgui introduir en la lectura de
textos antics i no tingui cap mena d'experiència prèvia.
El curs serà impartit per la historiadora Raquel Valdenebro Manrique i es farà
els dissabtes 11 i 18 de febrer i 4 i 11 de març de 2023 al casal de les
Esconides (C/ Sant Bartomeu, 50-52 de Manresa). El preu és de 30€ per als
socis del CEB i de 60€ per als no socis. Les inscripcions es podran fer a través
del correu electrònic cebages@cebages.org a partir del dia 1 de desembre de
2022.
• 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. A continuació us
relacionem les publicacions recentment intercanviades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garcia Farrero, Jordi. Pere Blasi, mestre, geògraf i diputat republicà. Col·lecció
estudis històrics i biogràfics, Fundació Josep Irla, novembre 2021, Barcelona.
López Esteve, Manel. Víctor Torres, una vida republicana. Col·lecció estudis històrics
i biogràfics, Fundació Josep Irla, gener 2022, Barcelona.
Dalmau, Antoni; Surroca, Isidre. Nativitat Yarza, mestra, alcaldessa, miliciana.
Col·lecció estudis històrics i biogràfics, Fundació Josep Irla, març 2022, Barcelona.
Llobet, Àlvar. Joan Sauret. Tasca i esperança.Col·lecció estudis històrics i biogràfics,
Fundació Josep Irla, maig 2022, Barcelona.
Pérez Nespereira, Manel. Ventura Gassol, una biografia política. Col·lecció estudis
històrics i biogràfics, Fundació Josep Irla, juliol 2022, Barcelona.
DDAA. Associacionisme cultural. Entre el mosaic i les xarxes. Actes del XII
Congrés de la CCEPC. Tarragona – Reus, 6 i 7 de novembre 2020. Publicacions de la
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, maig 2022.
Alberri. Quaderns d'investigació del Centre d'Estudis Contestans. Nº 31.
Analecta Sacra Tarraconensia. Revista de Ciències historicoeclesiastiques. Volum 94.
Biblioteca Balmes, 2021.
DDAA. Del Consell de la Terra al Consell General, 600 anys d’història.
Homenatge a Pere Canturri i Montanya. Papers de recerca històrica. Volum 9.
Societat andorrana de ciències, 2019.
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria (nº 132). Febrer 2022, Mataró.
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria (nº 133). Juny 2022, Mataró.
Gausac. Publicació del grup d’Estudis Locals de Sant Cugat del Vallés (nº 54).
Sant Cugat del Vallès, 2021.
Modilianum (nº 66). Associació Cultural Modilianum. Moià, 1r semestre de 2021.
Quaderns de Vilaniu (nº 81). Institut d'Estudis Vallencs, maig 2022.
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