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Patronat d’Estudis Osonencs
MEMÒRIA 2015

GENER
Dia 3, dissabte
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, lliurament de la distinció de Membres
de Mèrit del Patronat d’Estudis Osonencs 2014 a l’actor Lluís Soler Auladell i a
l’historiador de la literatura Pere Ramírez Molas. Aquest últim no va poder assis
tir a l’acte i va recollir la distinció, per expressa delegació, M. Dolors Farrés. La
figura de Lluís Soler va ser glossada per Pep Simon i la de Pere Ramírez, per Lluís
Solà. Seguidament, Lluís Soler i Lluís Solà van establir un diàleg moderat per
Ignasi Roviró, director de la Secció de Filosofia del Patronat d’Estudis Osonencs.
Dia 15, dijous
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, presentació del llibre Premsa i autodeterminació. Catalunya i Euskadi dins l’Espanya de la transició (Ed. UOC), de
Cristina Perales García. A més de l’autora, en la presentació hi van prendre part
Josep-Lluís Carod Rovira, director de la Càtedra sobre Diversitat Social (UPF) i
exvicepresident de la Generalitat de Catalunya; Jordi Pont, periodista de la sec
ció política dels serveis informatius de TV3, i Xavier Ferràs, degà de la Facultat
d’Empresa i Comunicació de la UVic-UCC.
Dia 25, diumenge
A les 11 del matí, visita al poblat ibèric del Turó de Montgròs, el Brull. Activitat
organitzada per la comissió de sortides culturals del Patronat d’Estudis Osonencs.
Dia 29, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, acte de celebració del desè aniversari
de Teràpsia, amb la conferència «Professionals sanitaris malalts, com millorar
la seva assistència», dirigida a metges i personal sanitari de la comarca, a càrrec
del Dr. Eugeni Bruguera. Els Drs. Gràcia Ferrer i Jordi Naudó, de Teràpsia, van
valorar la trajectòria del centre mèdic i psicològic.
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Dia 30, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Rastre íntim»,
de Chikako Taketani (1962-2013). L’exposició va romandre oberta fins al dia 8
de març.
FEBRER
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MARÇ
Dia 3, dimarts
A les 8 del vespre, al Temple Romà, assemblea anual del Patronat d’Estudis
Osonencs. Es van aprovar els comptes i la memòria d’activitats de l’any 2014 i,
també, el pressupost i els projectes d’actuació per al 2015.

Dia 4, dimecres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, sessió informativa dels estudis que
s’ofereixen a l’Institut Químic de Sarrià - Universitat Ramon Llull.

Dia 12, dijous
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre L’aigua no té senyor.
Crònica de la riuada de Vic de 1863, de Pasqual Bernat. Acte organitzat per l’As
sociació de Veïns de la Calla i pel Pla de Barris de l’Ajuntament de Vic.

Dia 6, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, «Recital de poesia catalana, dirigit a enal
tir Catalunya i la independència», a càrrec de Josep M. Isern i Monné.

Dia 13, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de Beth Fornas
«Fent visible l’invisible». L’exposició va romandre oberta fins al dia 19 d’abril.

Dia 12, dijous
A les 12 del migdia, al Temple Romà, lliurament de la Llonganissa d’Or, guar
dó que atorga la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Llonganissa de Vic. Va
rebre la distinció Jaume Blancafort, president d’honor de la Federació Catalana
d’Indústries de la Carn (FECIC). Acte presidit per Anna Erra, 1a tinent d’alcalde
de l’Ajuntament de Vic, i Josep Collado, secretari del Consell Regulador de la
IGP.

Dia 17, dimarts
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació de la candidatura «Via Vic»
a l’alcaldia de Vic per a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015.

Dia 12, dijous
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, presentació del llibre Ser a l’escola. Una
pedagogia per descobrir la interioritat (Pagès editors), d’Helena Esteve, Ruth
Galve i Lluís Ylla. L’acte va ser presidit per Antoni Mas Bigas, regidor de Cultu
ra i 1r tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Balenyà. A més dels autors del llibre
va prendre-hi part Joan Soler Mata, degà de la Facultat d’Educació, Traducció i
Ciències Humanes de la UVic-UCC.
Dia 13, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Pàtries. Poemes
de Jacint Verdaguer (Verdaguer Edicions), de Ricard Torrents. Francesc Codina,
professor i verdaguerista, va conversar amb l’autor del llibre. Montserrat Grau va
llegir poemes de l’antologia. Acte organitzat per Òmnium Cultural i la Fundació
Jacint Verdaguer.
Dia 19, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, conferència «Vincent Van Gogh o la
passió per la pintura», amb motiu del 125è aniversari de la mort de l’artista, a
càrrec de Francesc Orenes, doctor en Belles Arts. Acte organitzat pels Amics dels
Museus d’Osona.
Dia 28, dissabte
A les 11 del matí, al Temple Romà, el grup de grallers dels Sagals d’Osona
enregistren imatges i so en directe per elaborar un vídeo de temàtica medieval al
peu de les restes del Castell dels Montcada.

Dia 21, dissabte
A les 12 del migdia, al Temple Romà, Núria Mata i Vinyets dóna a conèixer el
seu treball Persones i paisatges. Punts de trobada entre migrants i no migrants,
editat a través de la plataforma Seebook, com a «llibre digital tangible». El llibre
és una reelaboració actualitzada del treball que el Patronat d’Estudis Osonencs va
premiar amb el Premi Plana de Vic de l’any 2009. La presentació va tenir lloc de
nou el dissabte següent, dia 28, a les 6 de la tarda, i, també, el dimecres 22 d’abril,
igualment a les 6 de la tarda.
Dia 21, dissabte
A les 4 de la tarda, sortida a Vinyoles d’Orís i la Gleva per visitar i comentar
alguns indrets verdaguerians. La visita va anar a càrrec de Narcís Garolera Car
bonell, professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra. Activitat organitzada per
la comissió de sortides culturals del Patronat d’Estudis Osonencs.
Dia 23, dilluns
En el marc de la tercera edició de Vic Floreix, l’exterior del Temple Romà va
ser guarnit amb flors entre els dies 23 de març i 6 d’abril. Acte organitzat per
Floristes de Vic.
Dia 26, dijous
A les 9 del vespre, al Temple Romà, sopar-degustació en el marc de la 7a edició
de la fira Lactium, que se celebra amb motiu del Mercat del Ram. Acte organitzat
per l’Ajuntament de Vic.
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Dia 27, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, presentació i lectura del llibre Ambaixador
de Catalunya a Alemanya. El professor de Frankfurt que explica què volen ser els
catalans (Pagès editors), a càrrec del Dr. Til Stegmann, autor del llibre i professor
de la Universitat Goethe de Frankfurt. En l’acte hi va prendre part el professor, i
antic rector de la Universitat de Vic, Ricard Torrents.
Dia 27, divendres
A 2/4 de 10 del matí, al Temple Romà, 7è Concurs de Formatges Artesans
Lactium.
ABRIL
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Dia 18, dilluns
Acte electoral de Solidaritat Catalana per la Independència en el marc de les
eleccions municipals del 24 de maig.
Dia 25, dissabte
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, dins el cicle Sons del món, concert a càrrec
d’Àniam. Acte organitzat per Prana / Nagual Projects.
Dia 31, diumenge
A les 11 del matí, a la Font del Desmai, el músic Xavi Múrcia interpreta Joan
Vinyoli i, també, alguns poemes de Jacint Verdaguer. Acte organitzat pel Patronat
d’Estudis Osonencs.

Dia 16, dijous
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre L’àguila negra (Grup
62), de Joan Carreras, Premi Sant Jordi de Novel·la 2014. L’acte, organitzat per
Òmnium Cultural, va comptar amb la presència de l’autor i va tenir com a presen
tador Biel Barnils.

Dia 10, dimecres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Somni del
Romànic», de Leandre Teulats. L’exposició va ser visitable fins al dia 14 de juny.

Dia 24, divendres
A les 6 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l’exposició-projecte final
de Núria Expósito, «Hache», alumna de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de
Vic. L’exposició va romandre oberta fins al 7 de juny.

Dia 12, divendres
A 2/4 de 9 del vespre, al Temple Romà, dins el cicle Sons del món, concert a
càrrec d’Espai Endins (Joan Miró i Joel Olivé). Acte organitzat per Prana / Na
gual Projects.

Dia 24, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, conferència «La paraula de Déu, bellesa i
atractiu per als nostres dies», a càrrec de Mn. Jaume Fontbona.

Dia 14, diumenge
A les 12 del migdia, concert de primavera a l’església romànica de Vinyoles, a
càrrec del guitarrista Darío Barroso. Acte organitzat pel Patronat d’Estudis Oso
nencs i Joventuts Musicals d’Osona.

Dia 25, dissabte
A les 8 del vespre, al Temple Romà, dins el cicle Sons del món, concert de
Spirit Bird, format per Farran Sylvan James i David Sitges-Sardà. Acte organitzat
per Prana / Nagual Projects.
Dia 26, diumenge
A les 10 del matí, visita cultural al barri de les adoberies de Vic. Ruta guiada
per Montserrat de Rocafiguera i Espona, arqueòloga. Activitat organitzada per la
comissió de sortides culturals del Patronat d’Estudis Osonencs.
MAIG
Dia 8, divendres
Acte electoral de Capgirem Vic en el marc de les eleccions municipals del 24
de maig.
Dies 9 i 10, dissabte i diumenge
A Vilafranca del Penedès, Recercat 2015, xi edició de la Jornada de Cultura
i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana. Acte organitzat per l’Institut
Ramon Muntaner. El Patronat d’Estudis Osonencs hi va ser present.

JUNY

Dia 18, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Els homes i les
dones que tenien por del micro (Eumo editorial), de Ramon Miravitlles. A més
de l’autor, l’acte va comptar amb la participació de Jordi Montaña, rector de la
UVic-UCC; Josep Rull, coordinador general de CDC; Manuel Milién, exdiputat i
periodista, i Montse Ayats, editora.
Dia 19, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Senti_ments,
setanta anys de poesia», i del llibre Setanta anys de poesia catalana al Col·legi
Sant Miquel dels Sants. Van presentar sengles propostes Mireia Puntí Carné i
Carme Codina Contijoch. L’exposició va ser visitable fins al 19 de juliol.
Dia 21, diumenge
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, dins el cicle Sons del món, concert a càrrec
de Ravi Ramoneda, acompanyat per Tara Walsh i Rafa Martínez. Acte organitzat
per Prana / Nagual Projects.
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Dia 26, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, conferència «Art i transcendència» a càr
rec de la germana Regina Goberna, monja benedictina del monestir de Sant Benet
de Montserrat. L’acte estava relacionat amb l’exposició «Art i pregària», visitable
a la Capella Fonda de la Pietat, amb motiu dels 50 anys del taller de ceràmica del
monestir.
JULIOL
Dia 8, dimecres
A 2/4 de 9 del vespre, al Temple Romà, concert de Ravi Ramoneda. Acte orga
nitzat per Prana / Nagual Projects.
Dia 15, dimecres
A les 11 del matí, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de cartells del
Festival Internacional de Música de Cantonigròs. L’exposició va romandre oberta
fins al 23 d’agost.
AGOST
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Dia 23, dimecres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, un col·lectiu d’advocats presenta un ma
nifest per reivindicar el dret de Catalunya a la seva autodeterminació i per donar
suport al vot en favor de les candidatures de JxSí i la CUP en les properes elec
cions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre.
Dia 25, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, lectura de poemes i textos místics i
espirituals, a càrrec de Jordi Casadevall, Dolors Comerma i Dolors Ramon. Acte
organitzat per Grup de Diàleg Intereligiós de Vic.
OCTUBRE
Dia 1, dijous
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, conferència «Joan Seguranyes i la seva
obra», a càrrec de l’escultor Jaume Ros Vallverdú, professor de la UB. L’acte,
organitzat pels Amics dels Museus d’Osona, va servir per inaugurar el curs 20152016.

SETEMBRE

Dia 2, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre de poemes El
volcà (La Busca edicions), d’Anna Dodas Noguer. L’acte va comptar amb la in
tervenció de Ramon Farrés, responsable de l’edició; Carme Rubio, professora de
literatura; Ester Pou Jutglar, de la Queen Mary University of London, i Cinta
Massip, que va llegir una selecció de poemes del llibre.

Dia 3, dijous
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació de la Marxa dels Vigatans
2015, amb la intervenció de Carles Baronet Aldabó, alcalde de Folgueroles; Su
sagna Roura Pujols, 2a tinent d’alcalde i regidora de Cultura de l’Ajuntament de
Vic; Alfred Verdaguer Pairó, president d’Òmnium Cultural Osona, i la persona
homenatjada, Ricard Torrents Bertrana. Acte organitzat per Òmnium Cultural
Osona.

Dia 7, dimecres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà de Vic, primera conferència del cicle
Biodiversitat i Globalització: la natura en un món global, amb el títol «Medi Na
tural en un món globalitzat: serà possible conservar la biodiversitat?», a càrrec de
Ponç Feliu Latorre, del Consorci ALBA-TER. La presentació del cicle i del confe
renciant va anar a càrrec de Jordi Baucells Colomer i Albert Palou Arcarons. Acte
organitzat pel Patronat d’Estudis Osonencs amb la col·laboració del GNO-ICHN.

Dia 13, diumenge
A les 12 del migdia, al Temple Romà, presentació del programa electoral
d’UDC, en el marc de les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre.

Dia 9, divendres
A 2/4 de 7 del vespre, al Temple Romà de Vic, inauguració de l’exposició
«Constructes», de David Silvah. L’exposició va romandre oberta fins al dia 15 de
novembre.

Dia 27, dijous
Al Temple Romà, inauguració de l’exposició «A la deriva personal», de Raquel
Navarro. L’exposició va romandre oberta fins al 4 d’octubre.

Dia 17, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Let Catalonia
vote. El procés català vist des d’Europa (Pòrtic), de Ramon Tremosa. Presentació
a càrrec de Josep M. Reniu, politòleg de la UAB.

Dia 10, dissabte
A les 11 del matí, visita a la Impremta Anglada de Vic, en el marc de les Jor
nades Europees de Patrimoni. Acte organitzat pel Patronat d’Estudis Osonencs.

Dia 20, diumenge
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, concert de Tina Malia, acompanyada de
Jared May i Ravi Ramoneda.

Dia 11, diumenge
A les 7 de la tarda, al Temple Romà de Vic, dins el cicle Sons del món, concert
a càrrec de Manu Om. Acte organitzat per Prana / Nagual Projects.

478 · AUSA · xxvi · 176 (2015)

Patronat d’Estudis Osonencs

issn 0210-5853
issn electrònic 2014-1246

Dia 12, dilluns
A 2/4 d’11 del matí, ruta romana per la ciutat de Vic amb motiu de les Jornades
Europees de Patrimoni. «Auso_Ciutat Romana. Una descoberta». Acte organitzat
per l’Ajuntament de Vic, el Patronat de la Ciutat Antiga i el CIAO, amb la col·
laboració del Patronat d’Estudis Osonencs i d’altres institucions.
Dia 14, dimecres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà de Vic, segona conferència del cicle
Biodiversitat i Globalització: la natura en un món global, amb el títol «Espè
cies Plaga i Espècies Invasores: una seriosa amenaça global», a càrrec de Joan
Pino Vilalta, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
El conferenciant va ser presentat per Jordi Baucells Colomer (Patronat d’Estudis
Osonencs). Acte organitzat pel Patronat d’Estudis Osonencs amb la col·laboració
del GNO-ICHN.
Dia 17, dissabte
Al Temple Romà de Vic, VI Jornada d’Història de l’Astronomia i de la Meteo
rologia, organitzada per la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tèc
nica (Institut d’Estudis Catalans), l’Agrupació Astronòmica d’Osona i el Patronat
d’Estudis Osonencs.
Dia 18, diumenge
A les 10 del matí, visita al Castell de St. Llorenç del Munt. El recorregut per
l’edifici i l’entorn va ser guiat per Maria Dolors Farrés. Activitat organitzada per la
comissió de sortides culturals del Patronat d’Estudis Osonencs.
Dia 21, dimecres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà de Vic, tercera conferència del cicle
Biodiversitat i Globalització: la natura en un món global, amb el títol «Espècies
invasores a la comarca d’Osona: ens han arribat ja les bioinvasions?», a càrrec
de Jordi Baucells Colomer. La presentació del conferenciant va anar a càrrec de
Carme Casas Arcarons (UVic-UCC). Acte organitzat pel Patronat d’Estudis Oso
nencs amb la col·laboració del GNO-ICHN.
Dia 30, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà de Vic, presentació del llibre Escrivà de
Balaguer a Catalunya, 1913-1974. Petjades de Sant Josepmaria (Publicacions
de l’Abadia de Montserrat), de Josep Masabeu. L’acte va comptar amb la partici
pació de Mn. Josep-Ignasi Saranyana, membre del Pontifici Comitè de Ciències
Històriques.
NOVEMBRE
Dia 12, dijous
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, presentació del llibre Societat i sociabilitat. El Cercle Literari i els inicis de l’associacionisme recreatiu, cultural i
polític a Vic (1848-1902) (editorial Afers), de David Cao Costoya. Es tracta del
treball guanyador de la primera Beca de Recerca Històrica «Terra d’Ateneus» i
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és el primer volum d’una nova col·lecció d’història promoguda pels dos organit
zadors de la beca, l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) i la Federació d’Ateneus
de Catalunya (FAC), i per l’editorial Afers. L’acte va comptar amb la intervenció
de l’autor; de Susagna Roura, 2a tinent d’alcalde i regidora de Cultura i Museus,
Convivència i Seguretat, i Recursos de l’Ajuntament de Vic; Dolors Solà Nogue
ra, vocal de relacions institucionals del Patronat d’Estudis Osonencs; Salvador
Casals Romagosa, president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, i Lluís Puig
i Gordi, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i president de l’Institut
Ramon Muntaner.
Dia 20, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Escombros»,
d’El Roto. L’exposició va romandre oberta fins al 27 de desembre. Acte organitzat
per l’Ateneu de Vic i el Patronat d’Estudis Osonencs.
Dia 22, diumenge
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, concert de Kirtan Brenda McMorrow,
acompanyada per David Sitges-Sardà. Acte organitzat per Prana / Nagual Pro
jects.
Dia 26, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, projecció del documental L’exili de la
Mare Déu de Núria, realitzat per Zeba produccions. Acte presentat pel productor
de l’audiovisual, Xavier Castellet.
Dia 28, dissabte
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, Festa Anual del Patronat d’Estudis Oso
nencs. L’acte va començar amb el lliurament del Premi Plana de Vic Jove de l’edi
ció de 2015, que va ser concedit a Martí Catalan Franquesa pel treball de recerca
de Batxillerat «Aplicació d’un estudi dendroclimàtic: aproximació a la recons
trucció del registre meteorològic de Sant Julià de Vilatorta per mitjà d’un estudi
dendroclimàtic». A continuació es va fer públic el veredicte del Premi Plana de
Vic de l’edició de 2015, convocat en la branca de lletres amb el suport de la Fun
dació Antiga Caixa Manlleu, i que va ser concedit a Jordi Gibert Rebull pel treball
«Arqueologia de la primera edat mitjana a la Catalunya central (segles v-viii).
Establiments productors, necròpolis i centres de poder». Posteriorment es va pas
sar a fer públic el nom de la persona a qui la Junta del Patronat d’Estudis Osonencs
va decidir distingir amb la condició de Membre de Mèrit del Patronat d’Estudis
Osonencs, en aquesta ocasió el geòleg i acadèmic David Serrat i Congost. La dar
rera part de l’acte va consistir en la conferència «Guerra i patrimoni cultural: la
ciutat de Palmira com a paradigma», a càrrec de Miquel Molist Montaña, doctor
en Prehistòria i Catedràtic de la UAB. El conferenciant va ser presentat per la Dra.
Anna Gómez Bach, directora de la Secció d’Arqueologia del Patronat d’Estudis
Osonencs.
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DESEMBRE
Dia 4, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació de l’àlbum de Joan Jo
sep Mayans, A cal fuster hi ha novetat. Joan Josep Mayans i Eva Curtó interpreten
poemes de Nadal.
Dia 11, divendres
A les 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal de Manlleu, conferència «Llums i
ombres d’un homicidi de postguerra: la mort de Xavier Rifà i Mas davant l’Hotel
Colon de Vic el 1949», a càrrec de l’advocat i historiador Josep Cruanyes i de
l’activista cultural i autor de diferents estudis sobre les Guilleries Josep Tarrés.
Acte organitzat per la Biblioteca Municipal de Manlleu i el Patronat d’Estudis
Osonencs.
Dia 12, dissabte
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, concert de Nadal a càrrec del violoncel·
lista Amat Santacana, «Viatge per quatre segles de música en una hora». Acte
organitzat pel Patronat d’Estudis Osonencs i Joventuts Musicals d’Osona.
Dia 30, dimecres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, s’inaugura l’exposició «Guislabert de
Barcelona i el misteri de la Catedral», de Montse Subirana i Dàlia Adillon. L’ex
posició va romandre oberta fins al 7 de febrer.

