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₪ Acte 1: I Assamblea General de Lligams 
Lloc: Salt - Casa de cultura Les Bernardes - Dia: 10/2/2007 

    

 

Les Bernardes és un dels edificis més emblemàtics del municipi de Salt. 
Primerament, neix com a Mas de la família Tarrés i més tard passarà a mans de la 
família Vilaseca.  

 
Amb la fi de la Guerra Civil l’edifici es converteix en convent. Al 1944 s’hi 

instal·len les religioses Bernardes, de la congregació de Santa Maria de Cadins, les 
quals hi desenvoluparan les seves activitats fins al 1978.  

 
D’aleshores ençà ha estat un edifici de titularitat pública que ha albergat 

diferents serveis socials i culturals. Actualment, és un espai de reunió d’entitats, sala 
d’exposicions, casa de cultura, seu de la UOC i espai de conferències i congressos.  

 
Per ésser doncs un edifici històric vam creure que era molt adient per celebrar-hi 

la I Assemblea General de Lligams, que ha permès als seus socis conèixer amb detall 
quins són els principis bàsics de l’associació, els seus objectius a curt i llarg termini i la 
seva vinculació amb la societat. 
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₪ Acte 2: 
Visions interdisciplinàries del mas 5 

Lloc:  Girona - Les Àligues - Plaça Sant Domènenc, 3 (Sala de Graus)  
Dies: 29-30/3/ 2007 

 
 LLIGAMS , Associació per a la recerca, investigació i difusió de la història i  
ADELH ,  Associació d’Estudiants i Llicenciats en Història de la Universitat de Girona 
s’han unit per treballar conjuntament amb la programació d’aquest seminari que girarà 
entorn del Mas.  
 
 Enguany s’ha decidit centrar l’atenció en la problemàtica del Mas ja que des de 
l’organització es creu que es tracta d’un tema actual que al llarg del segle XX ha patit 
molts canvis, però que des de la dècada dels noranta ha entrat en una profunda 
transformació que creiem, és digna d’anàlisi per diferents especialistes.  
 

El desenvolupament del turisme rural i la seva professionalització derivada 
d’uns interessos econòmics que tenen poc a veure amb la pervivència de la vella 
explotació agrícola posen diversos elements en qüestió que cal que s’analitzin amb 
profunditat. 

 
El desenvolupament d’aquest seminari pretén donar veu a tots els especialistes 

que poden aportar una lectura, una interpretació entorn del Mas i la seva realitat dins el 
territori. Així doncs, el programa serà completament interdisciplinari i s’acompanyarà 
d’una taula rodona on es posaran en comú les opinions que hauran exposat els diversos 
conferenciants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
5 Els estudiants que ho demanin podran obtenir un certificat d’assistència que podrà ser reconegut com a 1 
crèdit de lliure elecció pel seu coordinador d’estudis. En aquest cas serà convenient inscriure’s 
prèviament per controlar l’assistència. 

Font: Arxiu d’imatges d’Olot 
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PROGRAMACIÓ  
Dijous 29 

Matí 
9:30 Inauguració del seminari. 
 
10:00h. 
El mas al llarg de la història 
Rosa Lluch. Professora titular d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona. Doctora en Història 
Medieval per la Universitat de Girona. 
 
11:30h. 
Pausa / cafè 
 
12:00h. 
L'evolució del paisatge en els darrers 50 anys. 
Josep Gordi. Professor titular de la Universitat de Girona. Doctor en Geografia física. 
 
 

Tarda 
16:00h. 
Com veu el Mas un enginyer agrònom? 
Lluís Bosch. Professor titular de la Universitat de Girona. Doctor en Enginyeria agrària. 
 
17:30h. 
Pausa 
 
1800h. 
Una aproximació al mas com a institució de l’Antropologia Social 
Ferran Estrada. Professor titular de la Universitat de Barcelona. Doctor en Antropologia Social. 

 
Divendres 30 

Matí 
10:00h. 
La masia al museu? 
Jeroni Moner. Arquitecte especialista en l’arquitectura del mas. 
            
11:30h. 
Pausa. 
 
12:00h. 
El mas com a escenari i com a tema de la literatura catalana del tombant del segle XIX al XX 
Margarita Casacuberta. Professora titular de literatura de la Universitat de Girona. Doctora en 
Literatura per la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 

Tarda 
16:00h. 
Taula Rodona amb la participació de: 
 
Rosa Congost. Catedràtica d’Història Econòmica de la Universitat de Girona i Vicedegada d’estudis de 
la Facultat de Lletres i membre de l’Associació d’Història Rural. 
 
Josep Guix. Delegat d’agricultura, ramaderia i pesca de la Generalitat de Catalunya a Girona. 
 
Pere Rubirola. Membre fundador del JARC (Joves agricultors i ramaders de Catalunya) i president a 
Girona de la mateixa organització. És enginyer agrícola i és propietari d’una explotació familiar mixta. 
 
Joan Maluquer. President de la Fundació Mas i Terra, director d’Edicions Galerada i gerent de la 
Universitat Catalana d’estiu. 

 


