PROGRAMA D'ACTES

SALUTACIÓ

09.00 h

Rebuda dels assistents

09.30 h

Benvinguda als estudiosos a càrrec de
l'Il·lm. Sr. Alcalde d'Arbeca, Joan M. Simó
Inauguració de la X Trobada d'Estudiosos a
càrrec de les autoritats

10.00 h

Inici de les exposicions de les ponències a
càrrec dels estudiosos

Les Garrigues sempre han estat un territori de memòria viva,
on el desenvolupament cultural sorgia per mutacions en la
transmissió oral de pares a fills, on la consciència de
comunitat s'anava forjant al voltant d'un paisatge dur i d'uns
cultius de secà, on ser lletrat era quasi una reserva que es
perdia en pics individuals. És una comarca deprimida i
escanyada per la manca d'inversions però, d'un temps ençà ,
el CEG treballa incansablement per una comarca erudita.

11.00 h

Pausa cafè

11.30 h

Continuació de les exposicions de les
ponències

13.15 h

Visita guiada pel nucli antic d'Arbeca, el
Castell i el Molí Argilés

14.30 h

Dinar

16.00 h

Continuació de les exposicions de les
ponències

17.30 h

Cloenda acadèmica de la X Trobada a
càrrec del Senyor Xavier Perelló Miret

18.00 h

Entrega de premis del VIII Premi Joves
Investigadors/es de les Garrigues

18.30 h

Homenatge a Antoni Pau Sans

19.00 h

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

Tots els actes es realitzaran a la Sala de la República
d’Arbeca.

Enguany celebrem la X Trobada d'Estudiosos de les Garrigues
a la vila d'Arbeca, organitzada pel Centre d'Estudis. Farem la
Trobada en l'espai que delimitava una societat que va fer
créixer el coneixement i la cultura. Parlo dels republicans, que
van construir un edifici de sòlides parets amb 102 anys
d'història, recuperat per a usos culturals, a l'ombra d'un
castell captrencat, vigilat per la duquessa Joana, guardiana
dels miratges de quan els Cardona senyorejaven el terme.
Qui vulgui gaudir del retrobament amb estudiosos, estrènyer
lligams amb persones que hom pot considerar engrescadores
per la tasca de preservar i fer gaudir de la cultura, que vingui a
descobrir Arbeca el proper 24 d'octubre. Tindrem ponències
molt interessants i podrem gaudir d'un important patrimoni
etnològic, tot fent una passejada per la vila, assessorats i
aconduïts pels nostres guies, que us faran veure els racons de
bellesa particular del nostre poble. No hi falteu.
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Josep Gallart, J. Francisco Casabona i
Antoni Llussà: ”Els materials del pou de l'aigua

ORDRE DE PONENCIES
Jordi Satorra Marín:

més de 500 anys d'història en un calaix”

del castell de l'Albi”

Pau Capdevila Cases: ”Viatge vers l'univers
”Aproximació a la

hidronímia garriguenca”

Josep M. Pasqual Palau: ”Els clergues de la

d'Emili Pujol Vilarrubí”

parròquia de Santa Maria de Tarrés”

Vicenç Aguado Cudolà: ”El funcionament dels
consells municipals de les Garrigues després de la
Guerra de Successió. El cas del Vilosell”

Santi Arbós Gabarró: ”La confraria de Sant
Esteve de Fulleda anterior a l'any 1735”

el número substitueix la persona. Els Garriguencs als
camps nazis”

Ramon Miró Bernat: ”Documents de l'Albi del
segle XVIII (1700 - 1750)”

Ribes

Josep M. Sans Gené: Els molins d'Arbeca
Raquel Sánchez Espada: ”Damià Roig i Fa, un
Jesús Elies Capdevila: ”Acord final del

personatge il·lustre de la nostra comarca”

capbreu d'Arbeca de 1517”

Josep M. Rué Rubió: ”Les cabanes de volta a
Rosa M. Anglés Nicolás: ”Omomàstica de

Cervià, de l'antigor a Internet”

l'Espluga Calba”

Josep Rubió Sobrepere: ”L’Horror nazi: quan

Mateu Esquerda
Duaigües Peiró:

Núria Preixens: ”Descobrint la paleografia:

i

Josep M.

”El molí d'oli de La Societat (Granyena de les Garrigues
1875-1935)”

Ernestina Vallverdú Briansó: ”Apunts
sobre l'endeutament d'alguns pobles de les Garrigues
durant la Guerra de Successió”

Fèlix Martín: ”El sagristà i el majoral de Sant
Àlex Broch: ”Any 0 del Projecte d'encontre

Blai (Parròquia de Sant Blai de Castellots)”

d'escriptors i crítics a les Garrigues”

Mateu Esquerda Ribes
Gallart Fernández:

i

Josep

”Els forns d'oli de ginebre a les Garrigues”

Marc Macià Farré: ”La Biblioteca Popular de les
Borges Blanques: política i cultura al món rural català
en el període d'entreguerres (1918-1938)”

Andreu Moya Garra, Ares Tartera
Vidal i Òscar Enric Escola: ”Actuacions
en el patrimoni cultural immoble afectat per la
construcció de l'embassament de l'Albagés”

*

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 ce.es.garrigues@hotmail.com
Cal confirmar l'assistència al dinar abans del dia 21
d'octubre.

