
11 d’octubre
VISITA CARDÓ
VICENS AYAN
La ruta i visita guiada a la serra de Cardó està 
destinada a conèixer el que fou un desert pels
monjos carmelitans.  Amb l’exclaustració dels
convents, es convertí en un oasi, un famós
balneari d’aigües medicinals.
Organitzat per TARVITUR, per a més informació i reserves al telefon 691 561 868 o a la 
pàgina tarvitur.blogspot.com

Dia 14 d’octubre, 19:30 h.
L’ELECTROQUÍMICA I EL FOMENT DE LA FORMACIÓ I L’ENSENYAMENT : 
DE L’ESCOLA D’APRENENTS A L’ESCOLA D’FP (1946-1975). 
JOSEP ANTONI COLLAZOS 
Llicenciat en Geografia i Història i Llicenciat en 
Documentació. Responsable de l’Arxiu Municipal 
de Flix.  Secretari de l’Associació La Cana i soci del 
CERE (secretari 1992-2006 i president 2013-2015). 
Des de la SEQF (després EQFSA) va haver una 
preocupació per la formació i preparació dels 
seus operaris, reflectit tant en la creació de 
l’Escola d’Aprenents, com també dels centres de
parvulari i de primària de la Colònia Fàbrica
ensenyament primaria i el suport i l’impuls del
centre de batxillerat i de l’Escola Formació
Profesional.

VIII CURS CONEGUEM LA RIBERA D’EBRE: 
15 d’octubre a les 19.30 h
LA TENDÈNCIA MUSICAL A LA RIBERA D’EBRE AL S. XXI 
JOAN BAGÉS AINA ROFES 

Aina Vega i Rofes, Llicenciada en humanitats, ha estudiat 
música i filosofia, i és doctoranda per la UPF.

Joan Bagés i Rubi: artista sonor / compositor. Doctor en 
Estètica, Ciències i Tecnologia de les Arts (Especialitat
Musica) per la Universitat de Paris.

La música contemporània instrumental, el free-jazz, 
l’electroacústica i l’experimentació sonora forma part 
d’ un festival amb vocació internacional impulsat per un 
col·lectiu de músics i persones de la Ribera d’Ebre 
El Sirga Festival manté aquest diàleg entre el patrimoni 
històrico-cultural.

VIII CURS CONEGUEM LA RIBERA D’EBRE: 
16 d’octubre
JOSEP SERRANO DAURA
LES CARTES DE POBLACIÓ A LA RIBERA NORD 
Universitat Internacional de Catalunya. 
En aquesta ocasió l’historiador ens parlarà de 
les cartes de poblament de la Ribera Nord, 
de com després de la reconquesta, es va repoblar
el nostre territori.

23 d’octubre a les 19.30 h
L’ASSENTAMENT DE SEBES DURANT L’IBÈRIC ANTIC (SEGLES VI-V AC)  
M. CARME BELARTE, Professora ICREA (ICAC)
JAUME NOGUERA Professor Titular (UB)
PAU OLMOS Investigador Juan de la Cierva (ICAC) 
Directors de les excavacions
Les darreres campanyes en el jaciment de Sebes han identificat un nou assenta-
ment al  vessant meridional del turó ocupat pel poblat del segle VII aC. Es tracta 
d’un poblat ocupat pocs anys després, entre els segles VI-V aC.

24 d’octubre
"LA PEDRA DE FLIX A LA CIUTAT DE TORTOSA AL LLARG DELS SEGLES".
JOAN HILARI MUÑOZ I SEBASTIÀ
Nascut a Vinallop-Tortosa. Llicenciat en 
Geografia i Història per la UNED. 
Catedràtic de Secundària en l’especialitat
de Geografia i Història a l’Institut “Joaquín 
Bau” de Tortosa.
La seva recerca històrica abasta diferents 
aspectes de la història moderna  de la 
ciutat deTortosa i  el conjunt de les Terres
de l’Ebre. 

25 d’octubre
VISITA TORTOSA
Desprès de la conferència sobre "La pedra
de Flix a la ciutat de Tortosa al llarg dels
segles". Visitarem in situ els edificis i llocs
que empraren aquesta pedra per a a la seva 
construcció.  
Veure el programa de la visita al final del tríptic.

Dia 30 d’octubre a les 19.30 h
HISTÒRIA DE “LA FÀBRICA” DE FLIX
PERE MUÑOZ 
Ha estat professor d'història de l'INS de Flix. Historiador. Autor del llibre 
“Alemanys a l’Ebre” i  coordinador i coautor del llibre del “Centenari de la 
Fàbrica. De la Sociedad Electro-Química de Flix a Erkimia, 1897-1997”.  
L’objectiu de la xerrada és conèixer la història de la Fàbrica des dels inicis fins 
als anys setanta en què passà a ser controlada pel grup Cros.

Dia 5 d’octubre a les 19.30 h
INAUGURACIÓ JORNADES I EXPOSICIÓ: 
A TOC DE PITO
“LA FÀBRICA QUE VA CANVIAR LO POBLE”
En acabar l’acte es convidarà al públic assistent a una copa de cava.

VIII CURS CONEGUEM LA RIBERA D’EBRE: 
6 d’octubre a les 19.30 h
L’ORDE DEL TEMPLE I LA COMANDA DE RIBERA
VICENS AYAN
Llicenciat en Geografia i Història 
Actualment dirigeix i produeix l’empresa 
de Guiatges Culturals Tarvitur.
La conferència girarà al voltant dels 
llegendaris frares-guerrers del Temple i 
de la seua arribada a les nostres terres. 
L’objectiu és donar la imatge d’unes terres que estaven poblades en la fe de 
Mahoma i que foren colonitzades per la creu.

7 d'octubre a les 19.30 h
INTERACCIÓ ENTRE ELS AMBIENTS FLUVIALS I LES PRIMERES SOCIETATS 
AGRÍCOLES: PROSPECCIONS ARQUEOLÒGIQUES A FLIX 
ROGER ALCÀNTARA I RICARD ARNAIZ 
Doctorands en Arqueologia Prehistòrica per la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
membres del Grup de Recerca en Arqueologia 
del Mediterrani i el Proper Orient (GRAMPO)
Es presenta una revisió de l'estat actual del 
coneixement del Neolític a les Terres de l'Ebre 
i els resultats de la campanya de prospeccions
arqueològiques al terme de Flix realitzada 
durant el passat mes d'abril.

VIII CURS CONEGUEM LA RIBERA D’EBRE: 
8 d’octubre a les 19.30h 
ONOMÀSTICA A LA RIBERA D’EBRE 
SÍLVIA VEÀ   
Nascuda a Vinebre, diplomada en Magisteri i llicenciada 
en Filologia Catalana. És a punt de llegir la seua tesi doctoral, 
que versa sobre l’onomàstica del terme municipal de Vinebre.
Parlarà sobre què és l’onomàstica, la disciplina que 
estudia els noms dels llocs i de les persones d’un indret 
determinat. Explicarà com treballa l’investigador/a 
onomàstic i per a què serveixen les seues troballes.  

Dia 9 d’octubre, 19.30 h
LA IMPORTÀNCIA DELS PRODUCTES FABRICATS A LA SEQF
F. XAVIER RIUS
Catedràtic de Química Analítica a la Universitat 
Rovira i  Virgili. 
Docent, investigador científic i cofundador de dues 
empreses “spin-off”.
La xerrada repassarà la importància per al desenvolupa-
ment del país dels productes fabricats per la SEQF.

10 d’octubre
JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
Portes obertes a les 10.30 Castell Nou 
a les 11.30 Moli d’Oriol i a les 12.30 
Refugi Antiaeri



VII Jornades 
de Patrimoni

VIII Curs
Coneguem

la Ribera d’Ebre

VII Jornades 
de Patrimoni

VIII Curs
Coneguem

la Ribera d’Ebre

FLIX, OCTUBRE 2015

DISSENY I IMPRESIÓ: CAT-MA SERVEIS GRÀFICS  •  CATMADESIGN@GMAIL.COM

Ajuntament de Flix

Col·labora:

Organitza:

El cursos “Coneguem la Ribera d’Ebre”, dels quals aquest any és 
la vuitena edició, estan organitzats pel CERE (Centre d’estudis de 
la Ribera d’Ebre). Per poder inscriure’s només cal enviar un correu 
electrònic a cere@riberadebre.org   /   www.riberadebre.org

La resta d’actes estan organitzats per l’Associació La Cana.
Per a més informació us podeu posar en contacte a traves de mail
associaciolacana@gmail.com o al telefon 654 651 966.
associaciolacana.blogspot.com  •  flixturisme.blogspot.com.es

Totes les conferències es realitzaran a Ca Don Ventura de Flix.

Del 5 d’octubre a l’1 de novembre a Ca Don Ventura
Horari: dies feiners de 19 a 21 h. festius de 12 a 14 h.

EXPOSICIÓ :  
A TOC DE PITO

“LA FÀBRICA QUE VA CANVIAR LO POBLE” 
L'exposició farà una repàs a la història de la SEQ Flix SA: els seus inicis a Flix, 
com va canviar la vida del poble, com li van afectar les guerres, què 
fàbricava....

CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS
ASSOCIACIÓ L’ESPONA DE LA PALMA D’EBRE
31 d’octubre a les 19.30 h
LA FESTA I LA FEINA: RECUPERACIÓ D’ACTIVITATS EN 
DESÚS A LA PALMA D’EBRE
SERGI CUADRADO  
Doctor en geografia (UAB), ha format part de la junta de l'Associació Cultural 
L'Espona, on hi ha ocupat diversos càrrecs. 
L’objectiu de la xerrada és donar a conèixer 
la trajectòria de l’Associació Cultural l’Espona 
pel que fa a l’organització de les jornades 
de recuperació d’activitats tradicionals, 
celebrades al llarg dels darrers anys a la 
Palma d’Ebre....des de les primeres festes del 
segar i el batre (any 2002) fins a l'activitat
"Festa Major als anys 60", que es va desenvolupar 
a l’estiu del 2010. 

1 de novembre a les 10 h
VISITA LA PALMA D’EBRE 
MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ L’ESPONA ENS FARAN UNA VISITA GUIADA A 
LA POBLACIÓ.
Sortida a les 9.30 h de la costa del graner amb cotxes particulars.

FLIX, OCTUBRE 2015PROGRAMA DE LA VISITA A TORTOSA
Sortida de Flix a les 8 del matí des de la Costa del Graner.

Visita panoràmica exterior de diversos edificis del patrimoni arquitectònic
de Tortosa amb pedra de Flix. Ens guiarà i orientarà el profesor Hilari Muñoz.

Visita del claustre del convent franciscà de Jesús.

Dinar al restaurant La Gela, darrera mateix del convent i Església de Jesús.

El preu del viatge es de 18€ dinar inclós. 

Per apuntar-se trucar al 610 035 702 fins al dia 19 d’octubre.


