
En els últims anys s’ha avançat molt en el coneixement dels castells ja sigui a 
través de les excavacions arqueològiques, mitjançant l'anàlisi de paraments o 
bé a partir de l’estudi de la documentació històrica.

Així doncs, aquestes Jornades de Patrimoni volen difondre a la societat tota 
aquesta nova informació amb la participació d’alguns dels màxims estudiosos a 
les nostres comarques.

Els castells termenats, la major part originats durant els segles IX i X a la 
Catalunya Central, són un dels orígens dels nostres municipis i eren defensats 
inicialment pels seus senyors i vilatans. Molts d’ells van evolucionar cap a 
castells residencials on la sala i la torre de l’homenatge eren els seus espais més 
emblemàtics.

IX JORNADES DE PATRIMONI 
“PRESERVAR EL PATRIMONI DE TORRES 

I CASTELLS”
Dijous 7, dissabte 9 i dissabte 23 d’octubre de 2021

Organitza Amb el suportCol·laboren



DIJOUS 7 D’OCTUBRE 
  Ponència inaugural

19:00h
- Castells i torres a les valls del 
Cardener i Llobregat
(segles IX-XI),
per Jordi Gibert i Rebull

DISSABTE 9 D’OCTUBRE 
  Comunicacions

A partir de les 9,30 del matí
- El castell de Castellet, a Sant 
Vicenç de Castellet, segles 
IX-XV. Últimes recerques 
arqueològiques i datacions, 
per Òscar Trullàs Ledesma

- El castell de Godmar, a Callús, 
dels orígens a la seva destrucció, 
segles X-XV,
per Marc Torras Serra

- El castell de Cardona en el 
temps: evolució d'una fortalesa 
de frontera fins a esdevenir nucli 
residencial dels vescomtes 
d'Osona-Cardona (segles 
VIII-XIV),
per Andreu Galera Pedrosa

- El conjunt monumental del 
castell de Sallent, segles IX-XIV i 
evolució posterior. Breu història 
i anàlisi de les estructures 
conservades,
per Eduard Píriz González

- El castell medieval de Berga. 
Vestigis i primera documentació 
històrica,
per Xavier Campillo Besses

DISSABTE 23 D’OCTUBRE
 Visita Guiada

10:00h
- Visita al castell de Sallent,
per Eduard Píriz González

Adreça de les Jornades:
Convent de les monges Caputxines
de Manresa (C/ de Talamanca, 5, 
Manresa)

Nota: Totes les activitats són d’accés 
lliure però amb aforament limitat. 
Cal inscripció previa: 
cebages@cebages.org 


