
El propòsit de les XI Jornades de patrimoni que anualment organitza el Centre 
d’Estudis del Bages és analitzar el paper històric i social de les masies, una 
forma de poblament característica de la nostra comarca i de la Catalunya Vella.
 
Malauradament aquest patrimoni, molt present al nostre territori, amb el pas 
dels anys i a causa dels canvis socials i econòmics, s'ha anat perdent o 
transformant d’acord amb l’evolució del món rural.

D’aquí que la finalitat d’aquestes onzenes Jornades de Patrimoni sigui revisar 
l’abast del patrimoni de les masies i reivindicar, divulgar i debatre el seu espai 
en el marc de la societat actual.

Mas Canet (Artés) Font: Ramon Creus

XI JORNADES DE PATRIMONI DEL
CENTRE D’ESTUDIS DEL BAGES

“PRESERVAR EL PATRIMONI DE
LES MASIES AL BAGES”

Divendres 27, dissabte 28 de gener i dissabte 4 febrer de 2023

Organitza Amb el suportCol·laboren



Mas la Careta (Sant Joan d’Oló)
Font: Ramon Creus 

Les Marcetes (Manresa) Font: ACBG

DIVENDRES 27 DE GENER
 Casa de la Culla

19:00 h
- Ponència inaugural
Desmitificant les masies. 
Exemples del Bages
per Llorenç Ferrer Alós,
historiador i professor de la 
Universitat de Barcelona

DISSABTE 28 DE GENER 
 Casa de la Culla

De 9:30 h
- Can Font de la Serra.
Un mas als límits de terme. De 
mas agrícola a espai cultural
per Raquel Valdenebro Manrique,
llicenciada en Història Medieval

De 10:00 h
- Mas la Culla.
Talaia de Manresa durant
set segles
per Mireia Vila Cortina,
historiadora i arqueòloga

De 10:30 h
- 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

De 11:00 h-Pausa - Cafè 

De 11:40 h
- Espai audiovisual:
Documental sobre la masia

De 11:45 h
- Taula rodona:
Preservar el patrimoni de les 
masies. Viure en una masia

Moderada per:

Mireia Vila Cortina, amb la 
participació de:

▪ Maria del Agua Cortés Elía

▪ Ernest Molins Roca, estudiós 
especialitzat en la història de masos

▪ Laia Muns Serra, gestora cultural i 
turística, filla de Cal Prat Barrina 
(Castelltallat)

▪ Carles Soler Serra, pagès en actiu, 
de la casa rural Caselles de Camps

▪ Miquel Sitjà Domènech, arquitecte

DISSABTE 4 DE FEBRER
 Visita Guiada

Visita a les masies Vilalta i 
Puigdellívol de Castelltallat
De 9:30 h
- Sortida en cotxes particulars des 
del pàrquing de davant el pavelló de 
bàsquet del Congost de Manresa

De 10:15 h
- Itinerari guiat a les masies 

Nota: Totes les activitats són d’accés 
lliure però amb aforament limitat. 
Cal inscripció previa: 
cebages@cebages.org 


