NOTA DE PREMSA
PRESENTACIO DEL PROGRAMA DE LA “1ª JORNADA SOBRE CIÈNCIES SOCIALS I HUMANES A LA
SEGARRA HISTÒRICA”

El passat dilluns 15 d’abril va ser presentat al Museu Comarcal de Cervera el programa de la primera
jornada d’estudis sobre ciències socials i humanes a la Segarra històrica. La presentació va anar a
càrrec dels membres del comitè organitzador de la Jornada: Carme Bergés, Ramon Armengol, Lluís
Bellas i Max Turull.
Aquesta primera jornada d’estudis se celebrarà a Cervera el dia 27 d’abril de 9h. a 18h. a l’Auditori
Municipal i ha estat organitzada pel Centre d’Estudis Segarrencs i el Museu Comarcal de Cervera. A
més, compta amb el suport de la Paeria de Cervera, el Consell Comarcal de la Segarra, DoblePagina,
Institut Ramon Muntaner, Servei Educatiu de la Segarra i els tres instituts de la comarca (INS Antoni
Torroja, INS La Segarra i INS Guissona).
La jornada s’iniciarà amb una conferència inaugural a càrrec del Dr. Ramon Ramon, de la Facultat
d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Acte seguit es presentaran les ponències de la
sessió de matí, amb un interval a mig matí. Hi haurà una pausa per un dinar amb tots els participants
que ho desitgin –ponents i públic- i es reanudaran les ponències de la sessió de tarda. La darrera
intervenció correrà a càrrec del Dr. Josep M. Llobet Portella i serà un reconeixement públic a la seva
trajectòria investigadora.
En total es presentaran 15 ponències sobre història medieval, història contemporània, història de la
música, museografia, arqueologia, folklore, cultura popular, filologia, arquitectura i antropologia. Les
ponències abastaran el territori de la Segarra en la seva dimensió històrica. Algunes son estudis
sobre la comarca i d’altres se centren en Cervera, Guissona, l’Alta Segarra, Santa Coloma de Queralt,
Vallferosa, Prats de Rei, Calaf i Ribera d’Ondara. Les ponències seran presentades per un ampli
ventall de professionals, que va des d’antics treballs de recerca de batxillerat –en tres casos- fins
professionals reconeguts i destacats en els seus àmbits.
Aquestes seran les primeres jornades d’aquesta índole que se celebren a la Segarra en els darrers
anys, recordant les antigues trobades del grup de recerques de les terres de ponent. D’altra banda,
el Centre d’Estudis Segarrencs ja va organitzar, el passat 2018, una jornada similar dedicada a l’àmbit
del medi natural de la Segarra.
Està previst que alguns dels treballs que es presenten en sengles jornades alimentin els primers
números de la revista Sikarra, impulsada pel Centre d’Estudis Segarrencs.
La inscripció a la Jornada és gratuïta per a tot el públic. Si hom desitja quedar-se a dinar cal pagar un
preu simbòlic de 3€. Els assistents que ho desitgen poden obtenir una certificació oficial acreditada
per l’IDP-ICE de la Universitat de Barcelona.
Al web del Centre d’Estudis Segarrencs i al del Museu Comarcal de la Segarra s’hi pot trobar el
programa oficial de la jornada i l’enllaç per a inscriure-s’hi.
INSCRIPCIONS: https://goo.gl/forms/rDU16uAFVQ2PaMUs2 (al final del formulari hi ha un enllaç
per a qui desitgi rebre una certificació oficial d’assistència acreditada per l’IDP-ICE de la UB)

Primera Jornada sobre Ciències Socials
i Humanes a la Segarra Històrica
Programa i inscripcions
Dissabte 27 d’abril del 2019, 9.00h -16.30h
Auditori Municipal, carrer Major, 59. Cervera

9.00h - 9.20h

Acreditacions
9.20h - 9.30h
Presentació de la 1a Jornada sobre Ciències Socials i Humanes a la Segarra Històrica
Max Turull, President del Centre d’Estudis Segarrencs
Carme Bergés, Directora del Museu Comarcal de Cervera
Jaume Rossich, Regidor de Cultura de la Paeria de Cervera
Ramon Armengol, Conseller de Cultura del Consell Comarcal de la Segarra
Lluís Àngel Bellas Melgosa, comissió organitzadora de la jornada
9.30h - 10.00h
Ramon Ramon Muñoz, UB
Conferència inaugural
10.00h - 10.15h
F. Xavier Rivera Sentís
Notes sobre dones medievals a la Segarra: entre el silenci, l'abús i la bona fama
10.15h - 10.30h
Àngel Vallverdú
Aproximació als balls de bastons de la Segarra
10.30h - 10.45h
Bernat Marquilles
Recull de memòria oral i l’acció comunitària. La mineria a la Conca de l'Alta Segarra
10.45h - 11.00h
Carme Bergés
La Casa Duran i Sanpere. Estratègies per museitzar la quotidianitat del segle XIX
11.00h - 11.15h
Albert Turull
Possibles línies de recerca en l'àmbit de la filologia a la comarca de la Segarra

11.15h - 11.30h
-- Debat del 1r bloc de ponències
11.30h - 12.00h

Pausa i cafè
12.00h - 12.15h
David Castellana
El Museu de Guissona i la socialització del llegat arqueològic
12.15h - 12.30h
Josep Carreras
Els refugiats de la guerra civil a Santa Coloma de Queralt
12.30h - 12.45h
Ramon Gené Capdevila
Campanis In Sikarra. Introducció al patrimoni campaner de la Segarra històrica
12.45h - 13.00h
Jordi Oliva i Llorens
Actualització del projecte del cost humà de la Guerra Civil. Un projecte viu i de país
13.00h - 13.15h
Mireia Pomés López i Sílvia Marí Hernández
Les Veus de la Història Gràfica de Cervera
13.15h - 13.30h
Sabina Vall Farré
El pas del temps; Mas d’en Toni, Mas Claret
13.30h - 13.45
-- Debat del 2n bloc de ponències

14.00h - 15.30
Dinar: església de Sant Joan
Carrer Major, 15, de Cervera

SESSIÓ DE TARDA
15.30h - 15.45h
Josep Esteve Vila
Vallferosa, una torre singular de temps antic. 10 anys de treballs, dubtes i tribulacions
15.45h - 16.00h
Lluís Àngel Bellas Melgosa
Aigua Sagrada. Aproximació antropològica a la Festa de Sant Magí de Cervera

16.00h - 16.15h
Daniel Vilarrúbias
Les Llibertats d’Orgue a La Segarra històrica: Prats de rei, Calaf, Guissona
16.15h - 16.30h
Ponència especial de clausura
Josep Llobet Portella
Els elements populars en les festes dels anys 1620 i 1633 dedicades al Sant Misteri de Cervera
16.30h - 16.45h
Debat del 3r bloc
16.45h
Clausura de la 1a Jornada sobre Ciències Socials i Humanes a la Segarra Històrica
Max Turull, President del Centre d’Estudis Segarrencs (CESeg)

Organitza:
Centre d’Estudis Segarrencs
Museu Comarcal de Cervera. Paeria de Cervera

Col·labora:
Consell Comarcal de la Segarra
Servei Educatiu de la Segarra
Institut Antoni Torroja, de Cervera
Institut la Segarra, de Cervera
Institut Guissona
Institut Ramon Muntaner
DoblePagina
Cervera Capital de la Cultura Catalana 2019

Inscripcions:
- Inscripció gratuïta. Amb dinar: 3€
- https://goo.gl/forms/rDU16uAFVQ2PaMUs2 (al final del formulari hi ha un enllaç per si desitges rebre
una certificació oficial d’assistència acreditada per l’IDP-ICE de la UB)

