Dissabte 1 desembre
Sortida Cultural
Postres

Visita a la Cooperativa Agrícola i al columbari romà
de Vila-rodona, a càrrec de Josep Santesmases.
Visita al Centre d’Interpretació dels Castells del Gaià
(El Catllar) a càrrec de Pep Zaragoza.

Temporada tardor 2018
Places limitades. Inscripció prèvia a partir del 19 de
novembre a la Secció Local de la Biblioteca.
Preu: 30 euros.

Biblioteca Pública de Tarragona

Institut Ramon Muntaner

Fortuny, 30
43001 TARRAGONA
Telèfon: 977 240 331
bptarragona.cultura@gencat.cat

Mas de la Coixa
Rotonda Eix de l’Ebre s/n
43770 MÓRA LA NOVA
Telèfon: 977 401757
merce@irmu.org

WEB: http://bibliotecatarragona.gencat.cat
BLOG CINEMÚSICA: http://bptbloc.wordpress.com
BLOG BPT & TGN: CULTURA I PATRIMONIS:
https://bibliotecaiciutat.wordpress.com

WEB: http://www.irmu.org
FACEBOOK: Feu-vos amics de l’Institut
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plat

Segon
plat

Dimecres
14 de novembre
a les 19 h

a càrrec d’Antoni
Virgili
Conferència
El Cooperativisme
agrari vitivinícola a
partir de l’exemple
del Sindicat Agrícola
de Vila-rodona
a càrrec de Josep
Santesmases

HORARI
Dilluns de 15 h a 20 h
Dimarts a divendres de 10 h a 20 h
Dissabtes de 10 h a 14 h

Postres
CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA

Dimecres
17 d’octubre
a les 19 h

Conferència
Del Gaià al Francolí :
Castells i viles noves

Dissabte
1 de desembre

Sortida cultural a
Vila-rodona i
el Catllar

Castells del Gaià i cooperativisme agrari
a les terres del Gaià
Dimecres 14 de novembre a les 19 h

Dimecres 17 d’octubre a les 19 h
Conferència
Primer
plat

Conferència

Segon
plat

Del Gaià al Francolí. Castells i
viles noves.

El cooperativisme agrari vitivinícola a
partir de l'exemple del Sindicat Agrícola
de Vila-rodona

A càrrec d’Antoni Virgili

A càrrec de Josep Santesmases
En la conferència s’explica com es va produir la conquesta de la

L'any 1919 s'acomplirà el centenari

marca del Penedès i l’ordenació de l’espai mitjançant una xarxa de

del celler cooperatiu de Vila-rodona,

castells termenats, durant els segles X i XI, fins arribar a l’actual

obra de l'arquitecte Cèsar Martinell.

ciutat de Tarragona. La centralització del poder comtal amb Ramon

A

Berenguer III i Ramon Berenguer IV suposa un canvi en el control

cooperatius del mateix arquitecte, el

del territori. Un bon exemple fou la delimitació de la circumscripció

de Vila-rodona continua funcionant a

de Tarragona per Ramon Berenguer III, que fou colonitzat a través

ple rendiment des de les estructures cooperatives creades fa 100 anys. Si

de viles noves a partir de cartes de poblament.

en els seus inicis durant la verema s'entraven i transformaven uns dos

diferència

d'altres

cellers

milions que quilos de raïm, avui en el mateix edifici s'hi entren entre 12 i 13
milions que quilos. La història del cooperativisme agrari va lligada als
processos històrics i socials del país. En bona part dels municipis
vitivinícoles els darrers cent anys no s'entendrien sense les estructures
cooperatives, que s'han creat, transformat i fusionat en continuats
processos evolutius.

