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  .        PRÒXIMES PROPOSTES                                                            . 

  
 

EXPOSICIONS 
 
Actualment l’Associació està treballant en l’organització d’una 
exposició d’eines agrícoles que es realitzarà a Les Planes 
d’Hostoles. L’exposició està prevista pel mes d’octubre i està 
previst que els objectes exposats vagin acompanyats de 
fotografies aclaridores de l’ús que se’n feia. 
 
Alhora s’ha iniciat la preparació d’una nova exposició, aquesta 
de fotografies que s’espera poder realitzar a Olot. L’exposició 
recorrerà l’Abans i el Després de l’Olot industrial. Per ara s’ha fet 
una selecció de les imatges del Fons de l’Arxiu Municipal. 
 
Si algú conserva imatges d’aquesta temàtica que cregui que 
poden ser d’interès agrairem que es posi en contacte amb 
nosaltres a través del correu de l’Associació. 
 
  

CONGRESSOS 
 
 

Congrés Internacional 
 

RAMON CABRERA I EL 
FENOMEN CARLISTA 

 
Tortosa, 
26-29 d’octubre de 2006.  

 
 
 
Tortosa celebra aquest congrés en commemoració del segon 
centenari del naixement de Ramon Cabrera. 
 
Programa d’actes: 
 
Dijous 26 d’octubre 
Ponència inaugural: “El carlisme com a ideologia i la seva 
trajectòria”, a càrrec de Carles Hug de Borbó Parma. 
 
Divendres 27 d’octubre 
“La pervivència del carlisme: un fenomen de llarga durada”, a 
càrrec de Julio Aróstegui i Josep Sánchez Cervelló. 
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“Una diòcesi antiliberal en un territori geoestratègic”, a càrrec 
de Jesús Millan i Joan Ramon Vinaixa. 
“Ramon Cabrera: el militar, el polític, el mite”, a càrrec de 
Conxa Rodríguez i Roc Salvadó. 
 
Dissabte 28 d’octubre 
“La societat carlista. Dinàmica organitzativa i aspectes 
socioeconòmics”, a càrrec de Jordi Canal i Lluís Ferran Toledano. 
“Literatura i carlisme”, a càrrec d’Andreu Carranza i Pedro 
Rújula. 
 
Diumenge 29 d’octubre 
“El carlisme i Europa. Similituds internacionals del carlisme”, a 
càrrec de Fàtima de Sá i Josep Fontana. 
 
INSCRIPCIONS:  
 
50 € per a les persones que vulguin reconeixement de crèdits. 
40 € per la inscripció estàndard. 
 
*Lligams disposa de dues entrades que seran sortejades entre els seus socis. 

 
 
___________________________________________________ 
 
 

.        RECERCA                                                                              . 
 
 
A cada Butlletí apareixerà un espai de Recerca. L’objectiu és que 
totes aquelles persones que estiguin realitzant un estudi i 
necessitin qualsevol tipus d’informació puguin disposar d’aquest 
espai per a demanar la col�laboració dels socis. 
 
Actualment es requereix qualsevol informació relacionada amb el 
Terç de Requetès de Ntra. Sra. de Montserrat i especialment amb 
els excombatents o familiars de la zona de la Garrotxa. 
Qualsevol document sobre el tema també pot resultar d’interès. 
 
Igualment, es requereix qualsevol informació sobre pamflets de 
l’època moderna (sobre la guerra dels segadors, la revolta dels 
barretines, etc. – protoinformació “periodística” – ). 
 
 

 
LLIGAMS 

 
Associació de Recerca, Investigació i Difusió de la Història. 


