PROGRAMA D'ACTES

SALUTACIÓ

Inspectora d’Educació al Departament
d’Ensenyament i Presidenta d'Òmnium
Cultural del Tarragonès.

Ja fa uns anys que vam demanar al Consell Comarcal de fer
una trobada d'estudiosos a l'Espluga Calba i ja ens ha arribat
l'ocasió. És per a nosaltres un orgull poder celebrar aquest any
l'onzena edició de la Trobada d'Estudiosos de les Garrigues i
fer-ho en aquest magnífic espai dins el nostre castell, un
edifici que té molta història, que ha passat per moltes mans al
llarg del temps, que ha sofert molts canvis i que segurament
donaria molt de si per dedicar-hi algun treball com els 27 que
aquest any es presentaran durant la trobada.
Rajoy, en una de les seves memorables frases,va dir “Los
catalanes hacen cosas....” i aquesta és una ocasió per
comprovar que aquí a les Garrigues se'n fan de molt
interessants, de coses, i gràcies al Centre d'Estudis de les
Garrigues i a la col·laboració del Consell Comarcal tenim
l'ocasió de poder-les conèixer un cop cada dos anys i, a la
vegada,reconèixer el treball sobre la nostra comarcaque fan
els estudiosos que s'hi presenten.
És força interessant descobrir el que ens envolta, ja que sovint
voltem pel món fent viatges a molts quilòmetres de distància.
En canvi, sobre el que tenim al voltant, pel fet de tenir-ho tan a
prop nostre, no ens hem parat mai a pensar quina és la seva
història, d'on prové o el que va significar algun dia del passat
per als nostres familiars o vilatans que ens han precedit. Hem
de ser conscients que els orígens també ens donen part de la
nostra identitat.
Per aquest motiu us convido el proper dissabte 21 d'octubre
que vingueu a l'Espluga Calba a l'11a Trobada d'Estudiosos de
les Garrigues, on a la vegada podreu gaudir visitant el nostre
castell i descobrint el nostre estimat poble.

18.45 h

Entrega XI Premi Joves Investigadors/es
de les Garrigues

Josep Cunillera
Alcalde de l'Espluga Calba

19.15 h

Lliurament de records als participants
de la XI Trobada d'Estudiosos
de les Garrigues

9.00 h

Rebuda dels assistents

9.30 h

Benvinguda als estudiosos a càrrec
de l'Il·lm Sr. Alcalde de l'Espluga Calba.
Inauguració de l'XI Trobada d'Estudiosos
a càrrec de les autoritats

10.00 h

Inici de les exposicions de les ponències
a càrrec dels estudiosos.

11.00 h

Pausa-Cafè

11.30 h

Continuació de les ponències

13.30 h

Visita guiada al castell i l'església

14.30 h

Dinar

16.30 h

Continuació de les ponències.

18.10 h

Cloenda de la XI Trobada a càrrec
de l'espluguenca Rosa Mª Codines Farré.

La jornada es desenvoluparà a la Sala d'Actes
del Castell de l'Espluga Calba

Organitzadors:

Col·laboradors:

Consell Comarcal
de les Garrigues

XI
TROBADA
D'ESTUDIOSOS
DE LES
GARRIGUES

L’ESPLUGA
CALBA
Dissabte
21 d’octubre de 2017

ORDRE DE PONÈNCIES
Esquerda Ribes, Mateu
Els antic molins de farina hidràulics a la vall del riu
Set
Aguado Cudolà, Vicenç
La societat del Vilosell al segle XVIII a través d'una
anàlisi comparativa dels capbreus i dels cadastres
Gallart, Felip i Lladonosa, Vicent
Ezequiel Llorach Aguilar (1846-1887), l'últim
romàntic

Flix Sentís, Ares
Tota una vida entre cabaneres, pastors, tradició i
modernitat
Rué Rubió, Josep M.
Més enllà de la festa ... amb moltes mirades
Martín, Fèlix
Els refugiats. Memòria històrica

Esquerda Tamarit, Maria Immaculada
Records de la Guerra Civil
Anglès Nicolás, Rosa Mª
L'Espluga Calba: el nom castell i els topònims i
antropònims que s'hi relacionen
Rebordosa Poca, Francesc i Rebordosa
Poca, Ramon
Apunts sobre la formació i l’evolució al llarg dels
segles de l’assentament de l’Espluga Calba

Monjo, Marta; Gallart, Josep / Baiges,
Montse i Pamplona, Gerard
Revisió de la carta arqueològica del municipi de
l'Albi

Aguilar Ortiz, Laura
La població en el temps: dinàmica demogràfica a les
Garrigues

Miró Bernat, Ramon
L'Albi al segle XVIII (2a part)

Soler Foguet, Josep Lluís
Els camins dels Càtars i el seu llegat a la comarca de
les Garrigues

Pasqual, Josep Mª i Calvera, Albert
Història de l'Espluga Roja o Corregó, una quadra de
l'antic terme de Tarrés

Bonales Cortés, Jacinto
La xarxa viària principal a les Garrigues
(segles XI-XVIII)

Yeguas Gassó, Joan
Unes pintures barroques a l’Albi sota l’ombra de
Josep Juncosa

Arbós Gabarró, Santi
Notes per a un rectorologi de Fulleda

Varela Serra, Josep
Els inicis polítics de Pere Mías Codina

Rubió Sobrepere, Josep
Sumaríssims de mort. Reconstruint la repressió
franquista a les Garrigues: Els procediments judicials
militars.
Quintana Sans, Antoni
Els anys de la Mostra d'Art al Vilosell
Salla Aixalà, Jaume
Sant Bonifaci i l'ermita
Martí, Josep i Freixinet, Adelina
Investigació al voltant del Desclavament del Divendres
Sant de la Granadella

Capdevila Piñol, Sergi
L'acció de la Mancomunitat a les Garrigues
Herrero Cortell, Miquel Àngel
De pa d’or i marbres fingits: La nova pell del Retaule
Major de Sta. Maria de Gràcia de la Granadella
Esteller Mas, Montse
Pau Macià Pons: l'artista de Borges
Arbós Gabarró, Montse i Arbós
Gabarró, Núria
Les escoles de Fulleda (1860-1974)

Satorra Marín, Jordi.
Morfologia verbal dels pobles de les Garrigues de la
diòcesi de Tarragona

*Caldrà confirmar l'assistència al dinar, que serà
gratuït per als ponents i de 15 € per als acompanyants.
Cal posar-se en contacte amb el CEG al telèfon
973 142 658 (pregunteu per Isidre Piñol) o per correu
electrònic a l'adreça info@cegarrigues.cat
Cal confirmar l'assistència al dinar abans del dia 18
d'octubre.
Per més informació: www.cegarrigues.cat

