
Diumenge,
8 de maig
Sala d’actes del Casal de Bovera (C/ Flix, s/n)

11. 30 h  ·  Passi del documental “Entre cendres” sobre els incendis del 
2019.
12.30 h  ·  Col·loqui amb l’autora del documental, Maria Pena, conduït per 
Josep-Sebastià Cid (CERE).
13 h  ·  Clausura de les Jornades i vermut lliure.

Exposicions
Paral·lelament a la realització de la jornada:

Més info a www.cegarrigues.com
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l juny de 2019 va començar un incendi que 
durant deu dies va cremar més de 5000 hecta-
rees. Iniciant-se a la Ribera d’Ebre, va demos-

trar la relativitat de les demarcacions administratives, i 
va avançar fins a les Garrigues i el sud del Segrià. De La 
Torre de l’Espanyol fins la Granadella o Llardecans, les 
flames van devastar tot el que van trobar.

Foc sobre foc; l’incendi posava en primer pla uns 
confins del país que de forma recurrent són objectiu de 
projectes que generen debat. Grans infraestructures 
hidràuliques, una central nuclear, macroabocadors i 
parcs d’energies renovables s’uneixen a algunes pro-
blemàtiques que venen de lluny, com el despoblament, 
l’envelliment de la població i l’abandonament de terres. 
Per altra banda, la bellesa d’un paisatge de contrasts, 
les construccions de pedra seca, una memòria històrica 
compartida, la modernització de l’activitat agropecuà-
ria i noves formes de turisme són presents com a valors 
comuns de les tres comarques. 

Des del Centre d’Estudis de les Garrigues creiem que és 
necessari trobar-nos i parlar del que ens afecta. Volem 
que les jornades Garriga siguin un fòrum on reflexionar 
i dialogar sobre quines són les febleses i potencialitats 
d’aquest punt precís del mapa on conflueixen tres 
comarques que tenen molt en comú, en el passat i en el 
present. Estem convençuts que només a través del co-
neixement i l’intercanvi d’idees serà possible analitzar 
com cal els reptes i oportunitats que configuraran la 
fesomia d’aquesta part del país en el temps a venir.

E Dissabte,
7 de maig
Sala d’actes del Casal de Bovera (C/ Flix, s/n)

9 h  ·  Obertura de portes.
9.30 h  ·  Benvinguda i inici de les comunicacions.

 Bloc 1
Dels treballs i els oficis
Els vidriers de l’Albi dels segles XVI al XVIII.
Autors: Josep Gallart, Ramon Miró, Santi Arbós
El cultiu del tabac i l’elaboració artesanal de caliquenyos.
Autors: Núria Alamon, Jordi Quer, Isidre Pinyol
Els forns, l’oli de ginebre i Quimet del Recader.
Autora: Marina Prats
Garrigues sud, més que un reg.
Autor: Josep Llurba Abella

Amb nom propi
Jaume Torrent: guitarra i paisatge junedenc.
Autor: Joan Cornudella
Mossèn Ramon Bergadà 1909-1912 diari d’un rector de l’Albi.
Autor: Ramon Miró

11 h  ·  Pausa-cafè.
11.15 h  ·  Segona part de les comunicacions.

 Bloc 2
Dels llocs i les pràctiques
La ruta del riu de Gorgs (municipi del Vilosell).
Autor: Vicenç Aguado
Figuració i abstracció a l’ Art rupestre prehistòric de Les Garrigues, el 
Segrià i la Ribera de Ebre.
Autors: Alexandre Grimal, Anna Alonso, Rosa Díaz
Devocions religioses a Fulleda.
Autor: Santi Arbós
Les escoles de Fulleda, tancament 1974.
Autores: Montse Arbós Gabarró i Núria Arbós Gabarró

Del gènere
Entre reixes. Dones garriguenques empresonades pel franquisme.
Autor: Josep Rubió
El sotmetiment legal de la dona a través de tres crims garriguencs 
(1876-1915).
Autors: Felip Gallart, Vicent Lladonosa, Ramon Miró

12.30 h  ·  Visita conjunta al Mas del Senyor, comentada per Laia Manresa.
14 h  ·  Dinar al Casal de Bovera. Inscripcions a info@cegarrigues.cat. 
15.30 h  ·  Comentari de l’exposició “Forns d’oli de ginebre”, a càrrec de 
Marina Prats (Amics de Riba-roja).
16 h  ·  Ponències i debat: “Garrigues, Ribera d’Ebre, Segrià: problemàtiques 
compartides i reptes de futur”. Hi participaran: Ignasi Aldomà (professor de 
geografia rural i ordenació del territori a la Universitat de Lleida), Pere Josep 
Jiménez (Xarxa per a la Conservació de la Natura i exdirector de la Reserva 
Natural de Sebes i meandre de Flix) i Sílvia Pallejà (gestora cultural i agent 
d’ocupació i desenvolupament local). Col·loqui amb el públic assistent.
18 h  ·  Tancament de la Jornada.


