Presentació

Programa

Des de la seva fundació, l’any 2009,
l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt
Urgell ha tingut com a objectiu fomentar
i difondre la recerca a la nostra comarca. Dos dels seus objectius més ambiciosos van ser l’edició d’una publicació
biennal, Interpontes, de la qual ja n’hem
editat tres números, i la celebració d’una
Jornada d’Estudis de l’Alt Urgell, també
de forma biennal.

9.30h Presentació de la Jornada

14.00h Dinar

10.00h Comunicacions

16.00h Comunicacions

- Carlos Guàrdia Carbonell: Camins, patrimoni i turisme: el projecte Camí Vell de les Valls
d’Aguilar.
- Urgell Duró Rabassa: Els terratrèmols de
1788 i la devoció a Sant Emigdi a la Seu.
- Josep Maria Viladrich Jounou: Les dades
pol•líniques del Pirineu com a indicadors
dels processos de desforestació.
- Núria Armentano, Dominika Nociarová, Pep
Farràs, Albert Villaró: Estudi antropològic de
les restes de l’església de la Marededéu de
la Trobada (Montferrer, Alt Urgell).
- Daniel Fité Erill: Vida quotidiana, política i
societat: Organyà, 1907-1923.

- Mn. Benigne Marquès Sala: L’acta de consagració de Sant Andreu del Castell d’Oliana.
- Jordi Pasques Canut: Grup Excursionista
d’Oliana. 30 anys de lleure i cultura a l’Alt
Urgell.
- Laura de Castellet: Les possibilitats del buidatge de manuals notarials; el pont de la
mala muyler d’Oliana com a exemple.
- Itziar Badenas Rue: Santa Maria d’Urgell.
Un profund canvi.
- Joan Capdevila Pujol: Radiografia virtual de
l’Alt Urgell.

L’any 2011 en vem realitzar la primera
edició a la Seu, i el 2013 es va celebrar
la segona a Castellbò. Aquesta III
Jornada d’Estudis de l’Alt Urgell la celebrarem a Oliana, la segona població
més gran de la nostra comarca, i precisament la localitat on vem acordar la
fundació de l’Institut.
En el programa, ampli i divers, hi trobem
temàtiques i períodes cronològics ben
diferents, i hi conviuen persones reconegudes per la seva llarga carrera de
recerca amb joves investigadors que
presenten els seus primers treballs, amb
aportacions i visions noves que enriqueixen el coneixement del nostre
entorn. Tothom hi és convidat.

Institut d'Estudis Comarcals
de l'Alt Urgell

11.30h Pausa - Cafè
12.00h Comunicacions
- Gerard Remolins Zamora: El dolmen de la
Llosa (Bescaran, Alt Urgell).
- Gerard Remolins, Albert Fàbrega i Jordi
Pasques: Nous monuments megalítics a l’Alt
Urgell.
- Xavier Planas i Carles Gascón: La fisiografia com a eina per a la comprensió de la
toponímia i el territori. Estudi de casos a l’Alt
Urgell i Andorra.
- Òscar Augé i Carles Gascón: Les muralles
medievals de la Seu d’Urgell. Una aproximació des de l’arqueologia.

17.30h Comunicacions
- Josep Sansalvador Castellet: Recerques
de l’Arxiu Gavín sobre el romànic de l’Alt
Urgell.
- Climent Miró Tuset: Submontanione. Una
proposta d’evolució territorial del Comtat
d’Urgell (ss. IX-XI).
- Anna Bonet, Raquel Codina, Josep Maria
Viladrich: Posada en valor del patrimoni en
zones rurals: el cas de Peramola.
- Carmen Xam-mar Alonso: Diversió, violència i devoció. El jovent d’Oliana de festa,
1622 i 1632.
- Ermengol Puig: La capella del Sant Nom
d’Oliana.
19.00h Cloenda i presentació de la revista
Interpontes III.

Plànol de localització de la seu de
la Jornada d’Estudis

Inscripció
Jornada oberta a tot el públic. Assistència
gratuïta.
Per reservar plaça pel dinar, que és a càrrec
dels assistents, podeu trucar o enviar un
mail abans del dimecres 11 de novembre a:
Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell
tel. 973 350 131(de dilluns a divendres de 9
a 14h i de 15.30 a 18h).
e-mail: iecalturgell@gmail.com
Les places pel dinar són limitades.

Organitza:

Ajuntament d’Oliana
Plaça de la Reguereta, s/n
25790 OLIANA

3a Jornada d’Estudis
de l’Alt Urgell
Col·laboren:

Ajuntament
d’Oliana

Oliana (Alt Urgell)
Dissabte, 14 de novembre
de 2015

