
CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS
Dia 25 de setembre a les 10 h
VISTA GUIADA A VINEBRE
JOSEP M. PROS TARRAGÓ
Estudiós de la historia de Vinebre
Punt de trobada:  Ca Don Joan
Pels carrers del nucli antic seguirem el rastre de 
les tres cultures ( jueva, cristiana i àrab) que hi 
van conviure fins a les expulsions.
També hi trobarem diferents marques de riuades. 
Recordarem la nefasta figura del Barbut de Vinebre 
a la Plaça del Rei, on va acabar la seva vida de 
malifetes, mort pels Mossos d’Esquadra i lligat
en una creu aspada  recolzada  a la façana de l’església.
Visitarem ca Don Joan i la casa natal de Sant Enric d’Ossó i Cervelló, que es 
conserva exactament igual com era al segle XIX.
També podrem contemplar el col·legi de les teresianes, que Gaudí va encomanar 
de dur a terme al seu deixeble Bernardí Martorell.
Farem també un tastet de vins de Vinebre.

IX CURS CONEGUEM LA RIBERA D’EBRE
Dia 27 de setembre a les 19.30 h
LA RECUPERACIÓ DE LA JOTA A LA RIBERA D’EBRE
MIREIA GRANGÉ
Presidenta del Fardell Patxetí, entitat encarregada
de la recuperació i dinamització de la jota a la 
comarca de la Ribera d’Ebre.
La jota forma part del patrimoni immaterial viu a la 
Ribera d’Ebre. Des del Fardell Patxetí s’ha dut a 
terme una feina de recuperació i dinamització del 
ball de la jota a la nostra comarca. A través de la 
Festa de la Jota, que s’organitza des de 2010, i de 
les trobades mensuals per tots els pobles de la 
comarca, podem afirmar que, a dia d’avui, la jota 
ha tornat als nostres carrers, places, ermites... 
i centres educatius.

IX CURS CONEGUEM LA RIBERA D’EBRE
Dia 30 de setembre a les 19.30
CONSTRUCCIONS CIVILS, DEFENSIVES I RELIGIOSES 
ENLAIRADES SOBRE L’EBRE
VENTURA CASTELLVELL

Llicenciat en filologia catalana i professor de secundària i batxillerat de llengua i 
literatura catalanes. Interessat en llengua, història, onomàstica i antropologia de 
les terres de l’Ebre, temes sobre els quals ha escrit alguns articles.
Llocs intercomunicats de control, vigilància i   defensa de l’Ebre al llarg de la 
història (castells i torres) i edificis religiosos (esglésies i ermites) sovint edificats 
sobre antics assentaments (poblats fortificats, petits nuclis especialitzats o 
construccions d’observació).

CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS VINEBRE 
Dia 1 d’octubre a les 10 h
POBLAT IBÈRIC DE SANT MIQUEL
MARGARIDA GENERA
Doctora en arqueologia , ha publicat 
diversos llibres d’arqueologia.
Es farà la visita en el marc del “Cap de 
setmana ibèric”.
Hi haurà també un tast de cervesa.
Punt de trobada: Ermita de Sant Miquel de Vinebre.

IX CURS CONEGUEM LA RIBERA D’EBRE
Dia 6 d’octubre a les 19.30 h
VIATGE GEOLÒGIC PER LA RIBERA D'EBRE
JOAQUIM ROSET
Enginyer geòleg i professor de geotècnia 
a l'Escola Tècnica  Superior d'Arquitectura 
de la Universitat Rovira i Virgili. 
Ha treballat molt en la divulgació sobre 
riscos geològics, hidrologia i altres temàtiques.
Viatge per diferents punts singulars de la 
Ribera d'Ebre on la geologia hi juga un 
paper important. Descobrirem indrets 
tant singulars com una platja a més de
700 m d'alçada, el lloc on es va formar l'Ebre, on es va produir el 
terratrèmol més important de la Catalunya sud i els diferents camins del riu Ebre. 

Dia 7 d’octubre a les 19.30 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE D’IRENEU VISA GUERRERO 
“L’ESGLÉSIA DE FLIX: GÈNESI ARQUITECTÒNICA 
I MODIFICACIONS PRINCIPALS DES DEL 1883 
AL 2015” 
Es tracta del primer llibre de la col·lecció “Lo
Pedrís”, editat per l’Associació Cultural La 
Cana. Intervindran Jaume Masip, president 
de l’associació; Pere Muñoz, coordinador de
publicacions; Núria Grau,correctora  editora; 
Montse Monclús, professora d’història i Ireneu
Visa, llicenciat en Història de l’Art i autor.

Dia 8 d’octubre a les 10h
VISITA GUIADA A L’ESGLÉSIA DE FLIX
IRENEU VISA GUERRERO

Veurem els detalls arquitectònics i epigràfics 
que permeten entendre com es va anar construint
l’església de Flix al llarg dels segles.             

 

Dia 9 d’octubre a les 19h 
ACTE D’ENTREGA DE LA IMATGE
DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI
A LA ESGLÉSIA DE FLIX
Els germans Taribó Llauradó faran entrega a 
l’església de Flix, en compliment del desig
dels seus pares, d’una antiga imatge de la 
Mare de Déu del Remei.

Dies 16, 17 i 18 de setembre 
JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
Dia 16 de setembre, a les 19 h.
Actuació d’alumnes i professors de l’Escola Municipal 
de Música de Flix al Refugi antiaeri.  
Dia 17 de setembre, a les 19 h. 
Actuació dels Petits Cantaires de l’Orfeó de Flix al 
Castell nou.
Dia 18 de setembre, a les 19 h. 
Actuació de l’Orfeó de Flix a l’Església Parroquial. 

Dia 19 de setembre a les 19, 30 h
INAUGURACIÓ DE LES JORNADES I
PRESENTACIÓ DE LA EXPOSICIÓ 
“PEDRES DE FE”
“ESGLÉSIA I ERMITES DE FLIX”
Durant la inauguració farem un tast de vins
de la Ribera d’Ebre organitzat per La Placeta.

Dia 21 de setembre a les 19.30 h
L'ESGLÉSIA DE FLIX EN LES VISITES PASTORALS
JOSEP ALANYÀ
Josep Alanyà Roig és canonge arxiver de 
la catedral de Tortosa. Els primers anys 
de sacerdoci exercí a la Parròquia de Flix. 
Ha publicat diversos treballs d'història 
i etnologia i ha participat en jornades i 
congressos. L'any 2010 publicà i presentà 
a Flix el llibre L'orgue de Flix.
Les visites pastorals formen part del llibre 
"L'església i parròquia de l'Assumpció de 
Maria de Flix", publicat recentment.

IX CURS CONEGUEM LA RIBERA D’EBRE
Dia 22 de setembre a les 19,30 h
RECUPERACIÓ DE CAMINS DE LA RIBERA D’EBRE
JORDI BUIXONAT
Membre del grup  excursionista Serres del 
Mestral col·labora en la creació del GR-192, 
amb la realització d'un mapa de les Serres de
Cardó i col·labora en un projecte d’una
xarxa de camins entre les muntanyes de
Tivissa-Vandellòs i el riu Ebre.
Ens parlarà de la importància de recuperar 
camins i senderes antigues, i de com 
cadascú de nosaltres es pot convertir en 
un descobridor d'antics camins i també amb quines ajudes podem disposar 
actualment, com fer-ho sobre el terreny i què s'està fent actualment.

CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS
Dia 24 de setembre a les 19.30 h
UN TOMB PER VINEBRE
SÍLVIA VEÀ VILA
Doctora en Filologia Catalana. Professora 
de la Universitat Rovira i Virgili
Vinebre és un petit poble de la nostra 
comarca que disposa d’un gran patrimoni 
cultural. Es presentarà allò més destacable 
del patrimoni material i també del patrimoni
 immaterial de la vila. Es parlarà d’edificis com Ca Don Joan i el Cassino, del 
nucli urbà (Viladins, etc.) i la història que els envolta; també es parlarà de les 
manifestacions folklòriques singulars que es conserven des de fa centúries.

Dia 11 d’octubre a les 19.30 h 
LES ETAPES CONSTRUCTIVES DE L’ESGLÉSIA DE FLIX I LA 
SEVA EVOLUCIÓ AL LLARG DELS SEGLES XIX I XX
IRENEU VISA GUERRERO
Llicenciat en Història de l’Art
Recorregut visual per tots els elements que 
permeten entendre les diferents etapes 
constructives de l’església de Flix, tot 
analitzant la coexistència de la primitiva 
església del segle XIII amb la nova església
començada a construir al segle XVI, i oferint
una detallada anàlisi visual d’antigues fotografies 
i altres documents gràfics que van des del
1883 fins avui en dia.

CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS RIBA-ROJA D’EBRE
Dia 14 d’octubre
L’OLI DE GINEBRE, PROPIETATS, ELABORACIÓ I 
COMERCIALITZACIÓ
ANTONIO CASTELLVI CASAS 
Autodidacta Arqueologia rural, oficis perduts, fotografia
JOSEP AGUILÀ ALABART
Autodidacta Arqueologia rural, tradicions. 

Conèixer el procés d’elaboració 
d’aquest oli tan apreciat i les 
seves propietats curatives, 
així com els forns de pedra seca 
on es destil·lava, la seva exportació 
al Pirineu en un apassionant 
viatge envoltats de bandolers, 
venda al detall a traves de la xarxa 
de trementinaires. Usos i aplicacions.

CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS
Dia 15 d’octubre a les 10h.
RECORREGUT HISTÒRIC PER RIBA-ROJA D'EBRE
DANIEL PIÑOL ALABART
Lloc de sortida, davant de la Casa de la Vila.
Doctor en Història per la Universitat Rovira i Virgili. Des de 2003 és 
professor Titular de Ciències i Tècniques Historiogràfiques a la Universitat 
de Barcelona. Especialista en Història del notariat català
Es fa un repàs a la Història de Riba-roja a partir d'una passejada pels llocs 
més emblemàtics del poble. La sortida es fa des de davant de la Casa de 
la  Vila des d'on es parla dels temps prehistòrics i els romans; es continua 
cap a la zona del Calvari per explicar la població morisca; el casc antic 
amb el Castell i la roca de la Pena per explicar els templers, hospitalers i 
Edat Mitjana; a l'església (es fa una explicació del seu interior i de la 
façana) s'explica l'època moderna; i acabem una altra vegada davant de la 
Casa de la Vila per parlar de l'època actual.
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associaciolacana.blogspot.com  •  flixturisme.blogspot.com.es
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