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ELS
TORMS

XII 
TROBADA

D'ESTUDIOSOS
DE LES

GARRIGUES

PROGRAMA D'ACTES
Benvinguda a càrrec de l'Il·lm. Sr. Alcade    

dels Torms

Inauguració de la XII Trobada 

d'Estudiosos a càrrec de les autoritats

Ponències (sessió I)

Pausa cafè

Ponències (sessió II)

Discussió general de les sessions I i II

Visita guiada a l’Escola Joan Benet i Petit, 

1a escola de la Mancomunitat de 

Catalunya

Dinar

Ponències (sessió III)

Discussió general de la sessió III

Cloenda de la XII Trobada d'Estudiosos a 

càrrec de Maria Bardia Preixens, 

llicenciada en Belles Arts per la Facultat 

Sant Jordi de Barcelona i 

professora/coordinadora pedagògica de 

l'INS Santa Eulàlia de l'Hospitalet de 

Llobregat

Entrega del XII Premi Joves 

Investigadors/es de les Garrigues

Lliurament de records als participants de 

la XII Trobada d'Estudiosos de les 

Garrigues

9.00 h

9.30 h

11.00 h

11.30 h

13.00 h

13.30 h

14.30 h

16.30 h

18.30 h

19.00 h

19.30 h

20.00 h

La jornada es desenvoluparà a la sala del Casal dels Torms.

Aquest any, la 12a edició de la Trobada d'Estudiosos de les 

Garrigues se celebrarà als Torms. Com a alcalde i veí d'un 

dels pobles més petits de la comarca, ser-ne l'amfitrió és 

un plaer i una molt bona notícia per al poble.

Els Torms és un poble petit que, com la majoria de pobles 

de la comarca, ha sofert en els darrers anys un descens de 

població. Però això no ha minvat les ganes de fer coses en 

l'àmbit cultural. Any rere any, hem anat mantenint les 

tradicions, les festes, les celebracions, així com la setmana 

cultural i l'organització de tallers i xerrades al llarg de tot 

l'any. A més, voldria esmentar i recordar la jornada de  

commemoració del centenari de la 1a escola de la 

Mancomunitat de Catalunya que vam organitzar fa dos 

anys, una escola, l'Escola Mestre Benet, que tenim l'honor 

de tenir i conservar.

Promoure i crear espais per defensar, transmetre i 

divulgar els senyals d'identitat i del patrimoni històric i 

cultural de Catalunya és una eina fonamental per 

mantenir viu el país. I la Trobada d'Estudiosos, a més a 

més, permet impulsar tasques d'estudi i recerca del 

patrimoni cultural de la comarca de les Garrigues.

Com a alcalde tan sols vull convidar-vos a la 12a Trobada 

d'Estudiosos de les Garrigues el dia 26 d'octubre, animar-

vos a participar-hi i desitjar-vos que gaudiu de la jornada.

Josep Bardia Preixens

Alcalde dels Torms

Col·laboradors:

Consell Comarcal
de Les Garrigues

Organitzadors:

SALUTACIÓ

Ajuntament dels Torms



ORDRE DE PONÈNCIES

Sessió I

Joan Cornudella Olivart

La veu de la Terra: escriptors garriguencs contemporanis

Jordi Satorra Marín

Temàtiques dels primers números de la revista Terrall

Eduard Batlle Pomar

Miquel Lladó: presència, oblit, recuperació

Ferran Obiols Galí�
Julio Zapata. Volta el món, torna a Granyena

Ferran Obiols Galí�
Raimon Galí a les Garrigues. Observacions etnogràfiques 

d'un antropòleg format a l'exili mexicà

Lis Solé Farré

El modernisme a Cervià de les Garrigues

Anna Alonso Tejada, Alexandre Grimal 

Navarro i Rosa Díaz Tarragó

L'art rupestre prehistòric de les Garrigues. 20 anys de 

Patrimoni Mundial

Enric Albert Calvera Belló

La Basseta del Coixo. Una premsa romana a les Borges 

Blanques

Sessió II

Gener Aymamí Domingo i Jordi de Valles�
Coves i balmes obrades de la Granadella: estudi i catalogació

Rosa Maria Anglès Nicolás

Els molins de farina i la toponímia de l'Espluga Calba

Sandra Noemí QuÍlez López

La manxa de Tarrès

Vicenç Aguado Cudolà � �
L'establiment d'un molí als Omellons per l'abat Pere Queixal

Josep Llurba Abella

Els Llurba, ferro i forja a les Garrigues

Ramon Miró Bernat i Josep Gallart

Els vidriers de l'Albi del segle XVI al XVIII

Josep Maria Pasqual Palau � �
Selecció d'antics topònims tarresans

Laia Manresa Alba� � �
El mas del Senyor de Bovera (1907-1950)

Sessió III

Josep Rubió Sobrepere
Cartes segrestades

Vicenç Aguado Cudolà i Josep Maria 
Vallès Martí  Els llibres de cort del batlle del Vilosell: 
una aproximació a la justícia senyorial a l'Antic Règim

Josep Maria Vallès Martí � �
Vilosellencs al Llibre de cort de les baronies de Poblet 

(1782-1785) 

Núria Preixens Vidal� � �
Aproximació a les Borges Blanques baixmedievals a partir d'una 

selecció de documents del Manual Parroquial del s. XV

Santi Arbós Gabarró  Apunts sobre els estrangers 
a les Garrigues orientals (XVI-XVII)

Miquel Germà Escobedo�Implantació i aplicació 
del Cadastre de Patiño al lloc de Cervià

Ramon Miró Bernat

La Confraria del Roser i la Minerva

Ernestina Vallverdú Briansó� � �
Les quintes a les Garrigues de 1859-1860

Gerard París Aixalà Josep Comaposada i Gili, 
un tarresà oblidat i l'avi del socialisme català

Montse Arbós i Núria Arbós

Les escoles de Fulleda abans de la Guerra Civil

Felip Gallart, Vicent Lladonosa i Diego 

García Castilla� Maria de Riu i la lluita anarquista

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 22 d'octubre.

Per més informació: www.cegarrigues.cat
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