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PUBLICACIONS
• Revista Dovella nº 135

Molt probablement ja haureu rebut a casa el número 135 de la revista Dovella,
acabada de publicar. Aquest número recull les ponències i comunicacions de les X
Jornades de Patrimoni celebrades el mes de maig sobre el patrimoni ignasià de
Manresa.

• Miscel·lània d'Estudis Bagencs nº 14
El primer de desembre de 2022 es va presentar la Miscel·lània d'Estudis Bagencs
nº 14 amb el  títol  “De la Guerra  Civil  Catalana (1462-1472) a la Guerra  dels
Segadors  (1640-1652)”.  Editada pel  CEB amb el  patrocini  de  l'ajuntament  de
Manresa  i  emmarcada  en  la  commemoració  dels  cinc-cents  anys  de  l'estada
d'Ignasi  de Loiola a la capital bagenca, aquesta publicació aplega més de vint
articles de temàtiques i àmbits diversos i conté un petit homenatge a la figura de
Xavier Sitjes i Molins.
El preu de la publicació és de 25€ i podeu comprar-la a l'arxiu comarcal del Bages
o a través del correu electrònic publicacions@cebages.org.

ACTIVITATS PRÒPIES
• XI Jornades de Patrimoni

Els propvinents 27 i 28 de gener i 4 de febrer celebrarem les onzenes Jornades de
Patrimoni, enguany dedicades a les masies

PROGRAMA
divendres, 27 de gener a la casa de la Culla
19.00h Conferència inaugural 

Desmitificant les masies. Exemples del Bages.
a  càrrec  de  Llorenç  Ferrer  i  Alòs,  historiador  i  professor  de  la
Universitat de Barcelona.

dissabte, 28 de gener a la casa de la Culla
Comunicacions
09.30h Can Font de la Serra. Un mas als límits de terme. De mas 
agrícola a espai cultural.
per Raquel Valdenebro Manrique, llicenciada en Història.
10.00h El Mas la Culla, talaia de Manresa durant set segles.
per Mireia Vila Cortina, historiadora i arqueòloga.
10.30h Evolució dels espais interiors de les masies de la Catalunya 
Central.
per  Maria  del  Agua  Cortés  Elía,  doctora  en  Arqueologia  i  tècnica  de
patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona.
11.00h Pausa – cafè.
11.40h Espai audiovisual: Documental sobre la masia.
12.00h Taula rodona: Preservar el patrimoni de les masies. Viure en 
una masia. Moderada  per Mireia Vila Cortina, historiadora i arqueòloga, i 
amb la participació de Maria del Agua Cortés Elía, tècnica de Patrimoni,  
Ernest Molins Roca,  estudiós especialitzat en la història de masos,  Laia  
Muns Serra, gestora cultural i turística, Carles Soler Serra, pagès en actiu 
de la casa rural Caselles de Camps i Miquel Sitjà Domènech, arquitecte.
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dissabte, 4 de febrer
Visita a les masies Vilalta i Puigdellívol de Castelltallat.
09.30h Sortida en cotxes particulars des del pàrquing de davant el pavelló 
de bàsquet del Congost de Manresa.
10.15h Itinerari guiat a les masies.

• Curs de paleografia de nivell bàsic
Els dissabtes 11 i 18 de febrer i 4 i 11 de març, de 10:00 a 13:00, es farà 
al Casal de les Escodines de Manresa (C/ de Sant Bartomeu, 50-52) el curs
bàsic de paleografia.  Aquest curs,  de 12 hores de durada, s'adreça al  
públic en general i pel qual no cal tenir experiència prèvia en la lectura de 
documents  antics.  La  professora  serà  Raquel  Valdenebro  Manrique,  
medievalista. El preu és de 30€ per als socis del CEB i de 60€ per als no
socis. Podeu fer les inscripcions fins el 31 de gener en el següent enllaç: 
https://cebages.org/esdeveniments/torna-el-curs-de-paleografia-del-
centre-destudis-del-bages/

• Publicacions digitals
En aquesta secció de la nostra web (https://cebages.org/publicacions-exclusives-
del-ceb/) trobareu tot el material inèdit que han publicat de forma exclusiva els
socis i col·laboradors del Centre d’Estudis del Bages, que posen en línia de forma
gratuïta al públic en general el fruit del seu treball. Les novetats són les següents:

PERRAMON AUGÉ,  Montserrat  (2022).  Moviment  obrer  i  catolicisme  a  
Manresa (1879-1905).
VILA-MASSANA PORTABELLA, Joan (2022). Catàleg de postals ignasianes.

• Intercanvi amb altres entitats
El  CEB  manté  intercanvis  amb  altres  centres  d’estudis,  entitats  culturals,
associacions o universitats entre altres i que lleguem al fons bibliogràfic de l'arxiu
comarcal.  La  major  part  dels  intercanvis  consisteixen  en  la  tramesa  de  les
publicacions  que  fa  l’entitat.  A  continuació  us  relacionem  les  publicacions
recentment intercanviades:

• Rafael Font Vaillant. Rafael Font i Farran, vida d'un revolucionari. Col·lecció estudis
històrics i biogràfics, Fundació Josep Irla, octubre 2022, Barcelona.

• Carles  Ribera. Acció  ciutadana.  Premsa  política  republicana  a  Olot  i  Girona
(1930-1934). Col·lecció  estudis  històrics  i  biogràfics,  Fundació  Josep  Irla,  octubre
2022, Barcelona.
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