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EDITORIAL

Encetem una nova etapa del Butlletí, reno-

vant-ne el seu sentit per fer-lo una eina útil

per a tots els socis. Després de 12 mesos

d�interrupció, aquesta eina de comunicació

de l�Entitat esdevé de nou, com en anys

anteriors, l�instrument per fer-vos arribar

la informació del dia a dia de l�Entitat,

amb resums de les darreres activitats i

informació de les properes. Properament

rebreu una publicació especial de la memò-

ria d�aquests darrers 3 anys, amb un recull

d�articles i fotos de les diverses activitats

portades a terme.

Des de la darrera Assemblea General, la

Junta Directiva de l�Entitat ha renovat

alguns dels seus càrrecs. Volem agrair la

col.laboració i suport rebut per part dels

socis i amics de Junta per fer possible

aquest canvi, que ha possibilitat, sense fis-

sures, el traspàs a una nova etapa.

Garantim, tanmateix, que les finalitats pri-

meres de l�Entitat seran respectades tal i

com manen els estatuts fundacionals, i que

l�eix principal seguirà essent l�Art

Romànic.

Encetem, doncs, aquesta nova etapa amb

il.lusió, amb nova imatge, nou Butlletí,

nova Junta i, a més, nova pàgina web.

La Junta
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En la recent publicació Le Maître de

Cabestany, editada per Zodiaque, es dóna una
visió força completa de l�extensa obra de la
seva escola. Però, amb tot, Olivier Poisson, en
la introducció del llibre, escriu que
�Construire la Maître de Cabestany est, au
fond, un exercice encore proposé à chacun
d�entre nous...�. És a dir, que malgrat tot, avui
per avui, escatir la personalitat del Mestre de
Cabestany continua
essent un dels enig-
mes que tenim per
resoldre en el món
del romànic1.

De la lectura de l�o-
bra Le Maître de

Cabestany, n�hem
tret un parell de con-
clusions força inte-
ressants. La primera,
constatar l�espifiada
que vam fer a
Iconologia Romà-

nica2, recull d�alguns
dels nostres treballs
sobre simbologia ro-
mànica, com a conse-
qüència d�haver fet
una lectura equi-
vocada del timpà
d�Errondo, en partir d�una foto molt deficient,
i d�haver fet la lectura del timpà d�esquerra a
dreta, com és normal fer-ho en el món occi-
dental. La segona, ben interessant, adonar-nos
que el Mestre de Cabestany escriu els seus pro-
grames de dreta a esquerra, i en aquest sentit,
per tant, cal llegir-los, que és com ho fan els
pobles àrabs.

Cal doncs qüestionar-nos: era àrab o de forma-
ció àrab el mestre de Cabestany? En la seva ico-
nografia hi ha present arrels àrabs?

Vegem-ne alguns exemples:

Sarcòfag de Saint Saturnin3. Al costat petit
dret hi ha representats Sant Serni entre Saint-
Papoul i Honest bisbe de Pamplona. A la cara
frontal, de dreta a esquerra, una primera esce-

na amb la detenció
del Sant, i una sego-
na escena amb el seu
martiri. Al costat
petit esquerra l�en-
terrament del Sant.

Fris de Santa
Maria d�El Voló4.
Començant per l�ex-
trem dret i llegint
vers l�esquerra, tenim
un seguit d�escenes:
Anunci  als pastors,
Naixement, Bany del
Nen, Adoració dels
Mags, Fugida a Egip-
te, i una escena força
malmesa, amb Maria
i el Nen allitats, i
altres personatges.

Capitell de Sant Pere de Galligants5. 

Cara dreta del capitell, amb un rei coronat que
dóna una espasa a un sicari. Cara frontal del
capitell: amb un màrtir escapçat. Cara esque-
rra, amb l�ànima del màrtir pujant al cel.

Com podem veure, en els tres casos cal llegir el
programa de dreta a esquerra, característica
genuïna de la cultura àrab.

EL MESTRE DE

CABESTANY

Fragment del sarcòfag de Saint Saturnin, 

a l�església de Sant Hilari prop de Carcassona, 

que ens mostra l�enterrament del sant

Foto: Ed. Zodiaque

1. En aquest aspecte Jean Nougaret, a Languedoc Roman. Ed. Zodiaque (1975), remarca que un primer enigma, encara no
resolt, és el de l�origen del Mestre de Cabestany. També G. Mallet es qüestiona si és: català, rossellonès, llenguadocià, na-
varrès o italià (Le Maître de Cabestany p. 20). Com la majoria d�altres autors.

2. És una nostra publicació no venal.

3. A. Bonnery, Le sarcofage-reliquiaire de Saint-Saturnin a Saint-Hilaire d�Aude. Les Cabiers de Saint-Michel de Cuxa (1998).

4. A part de la publicació Le Maître de Cabestany de Zodiaque, vegi�s també M. Durliat a Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa

(1973) pàgs. 116-127.

5. J. Calzada i Oliveras, Sant Pere de Galligants (1983) pàgs. 235-237. També P. Beseran a Catalunya Romànica vol. V pàgs. 158-159.
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Per altra banda, en el programa iconogràfic del
fris de Santa Maria d�El Voló hi ha uns perso-
natges normalment no presents en els progra-
mes romànics de la infància de Jesús. En qui-
nes fonts es basà el Mestre de Cabestany per
incloure�ls al Voló? Cap dels quatre
Evangelistes tracta el tema de la infància de
Jesús. Per això ens cal recórrer a obres apòcri-
fes, com ara els llibres Apòcrifs de la infància

de Jesús6, que tenen les seves arrels en escrits
orientals. És precisament en base a l�Evangeli

àrab de la infància i en la Història de Josep el

fuster, ambdues obres dins el Cicle dels
Apòcrifs de la infància, que podem arribar a
establir una hipòtesi que expliqui la presencia
de determinats personatges en el fris d�El Voló.

L�Evangeli Àrab esmenta que Josep demana
ajut a una dona per assistir al part de Maria, si
bé, en arribar a la cova, el Nen ja era nat. La
dona, Salomé, de temps afectada per una parà-
lisi, quedà guarida en tocar el Nen, i exclamà
�D�ara endavant seré l�esclava i criada d�aquest
Nen al llarg de tots els dies de la meva vida�. I
així la veiem darrera el tron de Maria en l�esce-
na de l�Adoració dels Mags. En la Història de

Josep el fuster es concreta que Salomé acom-
panyà la Sagrada Família a Egipte i, en el fris,
trobem la suposada Salomé al costat de Josep.
Salomé està mirant el Nen amb les mans aca-
rades endavant en un gest d�acatament o servei
vers Ell. Està representada amb aurèola com en
el primer cas7. Entre els cavalls dels Mags i l�ase
de la Fugida a Egipte hi ha una altra figura
femenina, que duu a la mà dreta una cullera, i

EL MESTRE DE CABESTANY

6. A. De Santos Otero, Los Evangelios Apócrifos.

Biblioteca de Autores Cristianos (1985).

7. Discrepem de la interpretació que fa m. Burrini, quant
a considerar que els personatges femenins representats
siguin àngels (�Reflexions sur les anges sans ailes, dans
l�oeuvre du Maître de Cabestany�, a Les Cahiers de

Saint-Michel de Cuxa, 1997, pàgs. 63-74). Vegi�s en l�o-
bra de Anne et Robert Blanc, Les Symboles de l�art

roman, Editior du Rocher 1998, la interpretació que
dóna a la presència de l�aurèola com a símbol de sante-
dat.

Portada de Santa Maria del Voló,

amb el fris ben visible a la part superior

Foto: Arxiu ECR

Detalls del fris de Santa Maria del Voló.

A la foto superior observem l�escena del naixement 

i a la foto inferior el Bany del Nen

Foto: Ed. Zodiaque
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una escudella a la mà esquerra. La figura és
força deteriorada, és tal vegada una altra repre-
sentació de Salomé, en actitud de servei al
Nen?; suposem-ho. L�última escena, tanmateix
força erosionada, és una mica més envitricolla-
da d�interpretar. Amb tot, i seguint l�Evangeli
Àrab, ens diu que en el seu viatge a Egipte arri-
baren a una ciutat on hi havia un asil on ana-
ren a pernoctar. El fill del sacerdot d�aquell asil
fou guarit de l�endimoniament que patia, en
tocar uns bolquers del Nen que Maria havia
posat a assecar.  Als peus del llit (?) on reposa
Maria, el Nen i potser Salomé, hi ha una figu-
ra que pel seu rostre, pel seu cabell enrotllat i
pel gest de les mans acarades vers Jesús, ens
porta a veure-hi el noi guarit, en un gest d�ado-
ració per la gràcia rebuda.

No acabem d�interpretar la figura que hi ha
entre Josep i el noi guarit. No creiem que
pugui ser Salomé, ja que no està representada
amb aurèola com en les altres escenes. Per altra
banda, el Mestre de Cabestany acostuma a sor-
prendre�ns amb composicions i personatges

fora de context en l�escena final d�alguns dels
seus programes.

Com podem veure, tenim una bona correlació
entre els personatges de les escenes del fris d�El
Voló, i els dels escrits del Cicle dels Apòcrifs de
la infància de Jesús. Això ens fa creure que el
Mestre de Cabestany s�inspirà en documents
d�arrel oriental en fer el fris d�El Voló.

No podem deixar de remarcar que tant Maria
com les altres figures femenines, el Mestre els
cobreix la testa amb una mena de toca o collet
de monja, que els emmarca la cara com encara
avui podem veure que porten les dones àrabs.

Resumint, si el Mestre de Cabestany escriu
com els àrabs, s�inspira en documents àrabs, i
empra indumentàries àrabs en les seves icono-
grafies, sembla que no és cap disbarat proposar
la hipòtesi que el Mestre o era àrab o era de
formació àrab. Fet que entenem que caldria
prendre en consideració en estudiar la seva
personalitat i la seva obra.

Capitell de 

Sant Pere 

de Galligants, 

atribuït al Mestre

de Cabestany

Foto: Arxiu ECR

EL MESTRE DE CABESTANY
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Al Bages, a Cardona, tenim la mina de sal més
important de Catalunya, ja coneguda a l�època
romana i que durant l�edat mitjana va esdeve-
nir una font de riquesa i de poder molt impor-
tant per als seus posseïdors. Amb tot, la mun-
tanya de sal de Cardona no va ser l�únic lloc
de Catalunya on s�obtenia sal. A altres llocs
d�arreu del país hi havia salines que treballaven
a partir de l�aigua del mar o de fonts d�aigua
salada, com és el cas de
les salines de Gerri de
la Sal, per exemple.
Cal remarcar, però,
que durant un període
molt breu de finals del
segle XII també hi
hagué una mina de sal
a Súria, que si bé no
sabem si arribà a funcionar del tot, sí que en
coneixem l�existència pel text d�un document
de l�arxiu reial de Barcelona1. A banda d�una
transcripció que en el segle XII en realitzà
Pròsper de Bofarull, aquest document ha estat
transcrit, utilitzat o esmentat per diversos his-
toriadors i amb objectius ben diversos i en fun-
ció dels diferents personatges que hi apareixen.

El primer que en donà notícia va ser Joaquim
Miret i Sans2 i, a partir d�ell, aquest document
ha estat esmentat per Miguel Gual Camarena
en el seu estudi sobre la sal3, Joan Coromines,
en el seu Onomasticon Cataloniae4 i sobretot
per Martí de Riquer en els seus treballs sobre
el trobador Guillem de Berguedà5. També ha

estat utilitzat en diversos estudis sobre la figu-
ra del comte-rei Alfons I6. Amb tot, malgrat de
la seva importància, és sorprenent veure que
aquest document no hagi estat suficientment
utilitzat per a la història de Súria.

L�inqüestionable interès que té per a la histò-
ria de Súria el podem veure en fixar-nos en
alguns dels personatges que hi apareixen, cosa
que farem en un proper article. En el present,

ens limitem a publicar
la transcripció del
document i la traduc-
ció al català que
n�hem fet. Atès l�inne-
gable valor històric del
mateix, i el fet de la
seva brevetat, hem

optat per incloure ambdues coses �transcripció
i traducció� per tal de fer-lo més assequible
tant al gran públic com als més experts.

Hem de dir que, en aquest aspecte, el docu-
ment no planteja gaires dubtes ni problemes a
nivell de transcripció però sí que en planteja
un en el moment de la traducció i la interpre-
tació dels noms dels personatges. Es tracta del
darrer personatge que apareix al pergamí A,
que tradicionalment s�ha considerat com a l�o-
riginal, abans de la signatura de l�escrivà. Al
text en llatí hi trobem el nom Raimundi de
Callers, que traduïm com a Ramon de Caldes,
en comptes de Ramon de Calders, tal com
hem traduït el mateix cognom en la mateixa
forma llatina Callers quan, en unes línies més

UNA MINA DE SAL
A SÚRIA EN EL SEGLE XII

(I: EL DOCUMENT)
Marc Torras i Serra

1. Arxiu Reial de Barcelona (ACA), pergamins d�Alfons I, 386 i 380. Volem agrair a Albert Fàbrega que ens ha facilitat la trans-
cripció que Pròsper de Bofarull va fer del pergamí 386 i ens ha empès a redactar aquesta breu notícia.

2. MIRET i SANS, Joaquim, �Itinerario del rey Alfonso I de Cataluña, II en Aragón� a Boletín de la Real Academia de Buenas

Letras de Barcelona. Juliol-setembre 1904, núm. 15, p. 421.

3. GUAL CAMARENA, Miguel, �Para un mapa de la sal hispana en la edad media� a Homenaje a Vicens Vives. Barcelona,
1965. Vol I, p. 495.

4. L�esmenta a l�entrada Bages (COROMINES, Joan, Onomasticon Cataloniae, vol II A-Be. Barcelona: Curial Edicions catala-
nes, 1994, p. 307) i especialment a l�entrada Súria, on diu: 1185 (una mina de sal trobada allí prop: �meneria salis que nuper

exiit in castro de Sorisa, in Bagiis� (COROMINES, Joan, Onomasticon Cataloniae, vol VII Sal-Ve. Barcelona: Curial
Edicions catalanes, 1997, p. 187).

5. RIQUER, Martin de, �Guillem de Berguedà. Estudio histórico, literario y lingüístico�, a Scriptorium Populeti. 1971, núm.
5, p. 20, 43, 58 i 278; i RIQUER, Martín de. Los trovadores. Historia literaria y textos. Barcelona: Ariel, 1975, p. 520-521.

6. El trobem esmentat a: CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, Jaime, �Itinerario de Alfonso II de Aragón� a Estudios de

Edad Media de la Corona de Aragón. VII, 1962, p. 151; i transcrit a SÁNCHEZ CASABON, Ana Isabel, Alfonso II, rey de

Aragón, conde de Barcelona y marqués de Provenza. Documentos (1162-1196). Zaragoza: Institución �Fernando el Católico�
(CSIC), Zaragoza, 1995. Fuentes históricas aragonesas; 23, p. 545-546.
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amunt del text del document, es fa referència
al castlà dels Montcada. Ho hem fet en consi-
derar que aquest Ramon de Callers de la signa-
tura, en la qual no s�especifica que sigui el cas-
tlà de Súria pels Montcada, per la seva situació
abans de la signatura del notari que valida el
document, no pot ser altre que Ramon de
Caldes, jurista vinculat a la cancelleria reial i
que va ser una persona de confiança d�Alfons
I. Això va motivar que Alfons I li encarregués
l�elaboració del Liber Feudorum Maior. Val a
dir, també, que el notari que apareix esmentat
en aquest document, Guillem de Bassa, havia

treballat sota les ordres de Ramon de Caldes7.

Un darrer dubte és el que fa referència a la
datació exacta del document. Si bé hi apareix
clarament el mes i l�any �abril del 1185� no
s�hi especifica el dia. Amb tot, sí que sabem
que es va redactar durant la segona meitat del
mes, atès que, per un altre pergamí que també
es conserva a l�Arxiu Reial de Barcelona,
sabem que el 14 d�abril del 1185 Alfons I era a
la vila occitana de Najac del Roergue, cele-
brant una entrevista amb Ricard Cor de Lleó,
fill del rei d�Anglaterra, per pactar una actua-
ció conjunta contra el comte de Tolosa8.

Document

Convinença acordada entre Alfons I, rei d�Aragó, comte de Barcelona i marquès de Provença, i

Ramon de Montcada, sobre l�explotació d�una mina de sal apareguda a Súria.

A. ACA, pergamins d�Alfons I, pergamí 386
Carta partida per ABC
140 x 205
Probata al vers en lletra del segle XIV; De Sorisa que tradidit Fferrarie de Lilleto al vers en lle-
tra del segle XIV; número 294 al vers en lletra del segle XVII; 10, armari de Manresa, sach N

al vers en lletra del segle XVII; Alfonso I al vers en lletra i tinta de segell dels segles XIX-XX; 386

al vers a llapis en lletra dels segles XIX-XX.

b. ACA, pergamins d�Alfons I, pergamí 380
Carta partida per ABC
125 x 210
Dues notes il.legibles al vers; número 332 al vers en lletra del segle XVII; 10, armari de

Manresa, sach N al vers en lletra del segle XVII; Alfonso I al vers en lletra i tinta de segell dels
segles XIX-XX; 380 al vers a llapis en lletra dels segles XIX-XX; Duplicado al vers a llapis en lle-
tra dels segles XIX-XX.

Transcrit a BOFARULL i MASCARÓ, Pròsper, Traslado de las escrituras en pergamino suel-

tas pertenecientes al Reynado del Señor Don Alfonso I de Cataluña y II de Aragón que reinó

desde 6 agosto de 1162 hasta 25 abril de 1196. Tomo III, Época 2ª. Fol. 99 (inèdit).

Transcrit a SÁNCHEZ CASABÓN, Ana Isabel, Alfonso II, rey de Aragón, conde de

Barcelona y marqués de Provenza. Documentos (1162-1196). Zaragoza: Institución Fernando
el Católico (CSIC), 1995. Fuentes históricas aragonesas; 23, p. 545-546.

7. BISSON, Thomas N., L�impuls de Catalunya. L�època dels primers comtes-reis (1140-1225). Vic: Eumo, 1997. Referències;
21, p. 37.

8. ACA, pergamins d�Alfons I, pergamí 387, esmentat per VENTURA, Jordi, Alfons el Cast, el primer comte-rei. Barcelona:
Aedos, 1961. Biblioteca biogràfica Aedos; 28, p. 221. Segons Martí de Riquer, aquest document pertany a la segona meitat
del mes (RIQUER, Martí de, Los trovadores..., p. 520).

UNA MINA DE SAL A SÚRIA EN EL SEGLE XII (I: EL DOCUMENT)
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Traducció

Aquesta és la convinença feta entre el senyor Alfons, il.lustre [rei] d�Aragó, comte de Barcelona i
marquès de Provença, i Ramon de Montcada. 

El rei dóna a Ramon de Montcada i al seu castlà, Ramon de Calders, la meitat de la mina de sal
que recentment ha sortit al castell de Súria, al Bages, el qual castell és alou del rei. L�altra meitat
se la reté el rei per a ell i els seus a perpetuïtat. El rei posa sota el seu guiatge i protecció la sal i
els que la custodiïn o portin a qualsevol lloc. Les trameses i les despeses de la sal s�hauran de fer
a meitats entre el rei i Ramon de Montcada i el seu castlà. I el rei ha convingut amb Ramon de
Montcada i l�esmentat castlà de Ramon de Montcada que ells en siguin guardians i defensors [de
la sal] contra qualsevol home.

Document fet a Lleida el mes d�abril de l�any del Senyor 1185.

Signe de Ramon de Montcada. Signe d�Alfons, per la gràcia de Déu rei d�Aragó, comte de
Barcelona i marquès de Provença.

Signe de Guillem de Berguedà. Signe d�Ot d�Illa. Signe de Bernat de Calders. Signe de Pere de
Calders. Signe de Guillem d�Anglesola. Signe de Berenguer, bisbe de Lleida. Signe de Ramon Pere.
Signe de Ramon de Caldes.

Jo, Bertran, sota [escrivà jurat de] Guillem de Bassa, notari reial, he escrit aquest document i hi
he posat aquest signe.

Hec est conveniencia facta inter dominum Ildefonsum, illustrem regema Aragonum, comitem
Barchinone et marchionem Provincie, et Raimundum de Montecatano.

Donat enim rex, inter eundem Raimundum et castlanum eius, Raimundum de Callers, medieta-
tem videlicet, de illa mena sive meneria salis que nuper exiit in castro de Sorisa, in Bagiis, quod
castrum est alodium domini regis, et aliam medietatem retinet sibi et suis perpetuo. Item domi-
nus rex habet in suo guidatico et proteccione salem et custodientes eam vel portantes quocum-
que ierint locorum atque missiones et expense salisb debent fieri per medium inter regem et
Raimundum de Montecatanoc cum suo castlano. Et dominus rex convenit Raimundo de
Montecatano et predicto castlano Raimundi de Montecatano, quod sit eis guarent et defensor
contra cunctos homines.

Facta carta apud Ylerdam, mense aprilis anno Domini ·Mº·Cº·LXXXº·Vº·. 

Sig+num Raimundi de Montecatanod. 

Signum + Ildefonsi, Dei gracia regis Aragonis, comes Barchinone et marchio Provincie.

Sig+num Guilelmi de Bergitanoe. Sig+num Otonis de Isla. Sig+num Bernardi de Callers.
Sig+num Petri de Callers. Sig+num Guilelmi de Anglerola. Sig+num Berengarii, Ylerdensis epis-
copi ss.f Sig+num Raimundi Petri. Sig+num Raimundi de Callersg. 

Ego, Bertrandus, iussu Guilelmi de Bassia, regii notarii, hanc cartam scripsi et feci hoc sig+num.

a falta a A.
b falta a B.
c de Montecatano falta a B.
d Sig+num...  ...Montecatano falta a B.

e Brgitano a A i B.
f Sig+num...  ...ss. falta a B.
g Sig+num...  ...Callers falta a B.

UNA MINA DE SAL A SÚRIA EN EL SEGLE XII (I: EL DOCUMENT)
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CRONICA D�ACTIVITATS

Des de mitjan desembre fins passat
Reis, AARB vàrem portar a terme, con-
juntament amb l'Agrupació Pessebrís-
tica de Manresa el Monumental Pes-
sebre i Diorames, a l�Espai 7 del Centre
Cultural del Casino de Manresa. Com
en l'edició anterior, hi col.laboraren
diversos artistes, sota la direcció d'en

Com ja ve essent habitual, el Dinar del
Soci el vàrem celebrar el passat 19 de
desembre de 2004, al restaurant
l'Hostal de l'Escola Joviat. Va ser un
dinar molt concorregut, on s'aprofità
per presentar la nova pàgina web de
l'Entitat, a més d'atorgar els premis
Capitell i Carreu.

Dinar del Soci

En el decurs del dinar del 2004 es va fer
lliurament dels trofeus CARREU, que
s'han atorgat al Sr. Enric Macià i a la
Sra. Laura Sardans per la seva col.labo-
ració i dedicació en les activitats de
l'Entitat d'aquests darrers mesos.
Tanmateix, el trofeu CAPITELL, la
màxima distinció de l'Entitat, es va
lliurar al Sr. Antoni González Moreno-
Navarro, cap del servei de restauració
de la Diputació de Barcelona, pel seu
ingent treball en la restauració o conso-

lidació de diversos edificis romànics de
la nostra comarca.
Enguany, excepcionalment, s'atorgaren
tres medalles de mèrit, per agrair i reco-
nèixer l'esforç de tres socis que han fet
suport a l'Entitat des dels seus orígens i
han resultat una inestimable col.labora-
ció per possibilitar el traspàs a una
renovada Junta Directiva. Han rebut la
distinció el Sr. Jaume Soldevila, el Sr.
Francesc Villegas i la Sra. Carme Torras.

Distincions pel Dinar del Soci

Els darrers dies l'Entitat ha portat a
terme un curs impartit a Artés, que és
la rèplica del que ja s'ha portat a terme
en altres poblacions bagenques, sota el
títol "Introducció a l'Arquitectura
Romànica".  Hi han participat unes 30
persones d�Artés i rodalies. 

Cursos de l'Entitat

Vidal Orive. Enguany l'exposició fou
visitada per unes 13.000 persones.
Felicitem els companys pessebristes, a la
vegada que els encoratgem a fer realitat
la seva aspiració de convertir-se en
Entitat legalitzada i independent.

Gran Pessebre Monumental

`
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Malgrat que el fred ho volia impedir,
de nou celebràrem la Missa del Gall,
oficiada pel pare Manresa, de la
Companyia de Jesús, al magnífic
entorn de Santa Llúcia de Rajadell
(Rajadell). Un bon munt de socis hi
van fer cap i, enllestit l'ofici i els cants,
tots plegats vàrem menjar coca i xoco-
lata al voltant d'un foc de camp.

Missa del Gall

El passat 30 de gener, malgrat el fred i
el vent, un nombrós grup de socis va
participar a la matinal que resseguia
una de les 17 rutes del romànic que
l�Entitat ha promogut en el seu recent-
ment editat mapa. En aquesta ocasió es
va visitar la col.legiata de Sant Vicenç
de Cardona i les esglesioles de Santa Fe
de Valldeperes i Sant Joan de Bergús,
tot plegat a càrrec de la guia i membre
de Junta Sra. Ester Llobet.

Pels dominis dels senyors de Cardona

Amb la col.laboració de més de cin-
quanta guies, l'Entitat va assumir el
repte d'organitzar, un any més, les visi-
tes guiades al patrimoni medieval de
Manresa, durant els dos dies de la Fira
de l'Aixada (12 i 13 de febrer).
L'experiència va resultar molt enriqui-
dora per a tots, i va permetre a més de
3.000 persones descobrir els misteris
del subsòl de la Seu, més de 300 van
conèixer de primera mà els detalls del
miracle de la Llum, i més de 5.000 per-
sones van transitar per la nau principal
de la basílica de la Seu. Hem d'agrair la
col.laboració dels guies, així com de la
parròquia, que un any més s'ha volcat
per atendre les nostres necessitats.

Fira de l'Aixada

CRONICA D�ACTIVITATS`
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PROPERES ACTIVITATS

CASTELLS
DE L�ANOIA

Sortida amb autocar

A les 8:00h a la
Plaça Infants/Manresa

Visitarem:

- Castell d'Odena i
Sant Miquel d'Odena

- Castell de Montbui i
Santa Maria de la
Tossa

- Sant Jaume
Sesoliveres

- Santa Maria del
Castell de Claramunt

1
3

d
e
 m

a
rç

1
0

d
�a

b
ri

l

A
u

le
s 

d
e
 c

u
lt

u
ra

 -
 8

 a
l
1
8

d
e
 m

a
rç

7
 i

8
d

e
 m

a
ig

2
9

d
e
 m

a
ig

EL ROMÀNIC
DE LLEVANT
(ALT EMPORDÀ)

Sortida amb autocar

A les 6:30h a la
Plaça Infants/Manresa

Visitarem:

- Sant Joan de
Palau-Saverdera

- Sant Martí de Pau

- Sant Feliu de Vilajuïga

- Sant Esteve de Pedret

- Santa Maria del
Castelló d'Empúries

- Santa Maria
de Roses

Inscripcions:
A partir del 31 de març
(socis) i 2 d�abril (no
socis). Viatge Massanés,
c. del Born/Manresa

1936-2006:
70 ANYS
D�HISTÒRIA I
PATRIMONI DE
MANRESA

GRATUÏT per a socis
d�AARB.

8 de març
Guerra civil: la pèr-
dua d�una identitat
Pere Gasol i Pujol,  lli-
cenciat en història

9 de març
El patrimoni perdut
Joaquim Aloy i Bosch,
llicenciat en història

10 de març
L�herència immedia-
ta d�una guerra
Gemma Rubí i Casals,
doctorada en història

15 de març
La decadència
de l�època franquista
Josep Pich i Mitjana,
doctorat en història

16 de març
Manresa, 
de la transició
a la democràcia
Lluís Virós i Pujolà,
llicenciat en història

18 de març
Manresa 2006
Debat amb l�aportació
de polítics, agents
socials, ciutadans, ...
Conduït per Àngels
Fusté i Gamisans, lli-
cenciada en Ciències
de la Informació

CENTRE CULTURAL
DEL CASINO
Horari de les ponèn-
cies: 20.00 h a 21.00 h

VALLDEROURES
(MATARRANYA)

Sortida de cap de
setmana amb autocar

A les 6:00h a la
Plaça Infants/Manresa

Visitarem:

- Vallderoures

- La Fresneda

- Ràfales

- Morella

- Horta de Sant Joan

Inscripcions:
A partir del 19 d�abril
(socis) i 21 d�abril (no
socis). Viatge Massanés,
c. del Born/Manresa

LA SERRA
DE L'ALBERA
(ALT EMPORDÀ)

Sortida amb autocar

A les 6:00h a la
Plaça Infants/Manresa

Visitarem:

- Sant Quirze de Colera

- Santa Maria de Colera

- Sant Julià de Rabós

- Santa Maria de l�Om

Inscripcions:
A partir del 10 de maig
(socis) i 12 de maig (no
socis). Viatge Massanés,
c. del Born/Manresa

Consulteu i participeu
del dia a dia de l�entitat

a la pàgina web:
www.manresa.org/aarb

`
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Actualitat Corporativa

Sucursals

Serveis

Actualitat Laboral

Actualitat Sanitària

Cercador Portal

Cercador Web

Sol·licitud de farmacioles

Impresos oficials

La meva Sucursal

El meu Gestor personal

Xarxa assistencial

Enquesta de Qualitat

Butlletins laborals

Cartes al director

Descàrrega de documents

Servei de Prevenció

Recursos Humans

Centre d'Estudis

Enllaços

Registre on-line

...

SERVEIS CENTRALS

Carrer de Sant Josep, 66

08242 MANRESA

T. 93 877 27 00

F. 93 874 12 59

mutua@mutua-intercomarcal.com

Serveis

a mida de les

Empreses de

la Catalunya

Central.
Visiti'ns i registri's a internet:

www.mutua-intercomarcal.com


