
Per a més informació i inscripcions:
www.selvatans.cat
ces@selvatans.cat
aclaselva.cultura@gencat.cat
Tel. 972 84 21 46

Convoca: Organitza:

Coordina: Col·labora:

IX Trobada 
d’entitats locals de cultura 
i patrimoni de la selva

l’arquitectura religiosa als segles 
Xvii-Xviii. patrimoni i cultura

VILobÍ d’oNYar
dissabte, 2 de juliol de 2016

CaN rosCada
travessera casa de la vila, 1

Plànol de l’església de Vilobí d’Onyar. Font: Fons Prat. ACSE

Foto de portada: postal d’Agustí Fargnoli de principis dels anys 
quaranta de segle passat. Font: Arxiu de Complement. ACSE



El Centre d’Estudis Selvatans 
(CES) organitza cada any, amb 
el suport del Consell Comarcal 
de la Selva, aquesta jornada, 

adreçada a investigadors, responsa-
bles d’equipaments patrimonials, món 
educatiu i universitari i entitats cultu-
rals, per tal d’intercanviar iniciatives 
i projectes i viure un moment d’in-
formació i de formació , alhora que 
també es dóna a conèixer el resultat 
del treball guardonat amb la Beca de 
Recerca La Selva de l’any anterior i 
s’anuncia el de l’any en curs.

La d’engany té lloc a Vilobí d’Onyar i 
compta amb el suport de l’Ajuntament 
d’aquest municipi selvatà, que inte-
gren els pobles de Vilobí, Salitja i Sant 
Dalmai. Pel que fa al programa d’in-
tervencions d’enguany, d’acord amb 
la temàtica del treball guardonat amb 
la Beca de Recerca la Selva de 2015, 
se centra en l’arquitectura religiosa als 
segles XVII i XVIII en el nostre àmbit 
territorial i en el context català.

La idea és de contribuir, no únicament 
a fer conèixer els resultats concrets d’un 
treball, sinó també estimular la recerca: 
divulgar fonts documentals i metodo-
logies que permetin que els estudiants 
(de batxillerat, de grau o de màster) o 
els investigadors independents puguin 
endinsar-se en aquest camí amb les 
eines, les tècniques, els materials i les 
perspectives adequades.

És per això que hem convidat, d’una 
banda, la investigadora i professora 
de la Universitat Autònoma de Barce-
lona Maria Garganté, especialista en 
la temàtica i en el període, que ens 
oferirà un marc conceptual ampli i no-

ves lectures a l’entorn de l’arquitectura 
religiosa a la Catalunya moderna. 

D’altra banda, en format taula rodo-
na, ens acompanyaran també la inves-
tigadora dora santamaria, del Centre 
d’Estudis Selvatans, que va fer estudis 
primerencs sobre els retaules barrocs; 
Josep Pujol, professor de l’Escola Su-
perior de Música de Catalunya i autor 
de treballs sobre el patrimoni musical 
barroc; Joaquim M. Puigvert, membre 
del CES i professor de la Universitat 
de Girona, que ha tractat de la valo-
ració noucentista del barroc (tots tres, 
a més, s’escauen a ser vilobinencs); 
i el professor de la UdG Joan bosch, 
que tancarà les intervencions amb una 
reflexió de tipus historiogràfic sobre la 
recuperació i nou examen del barroc 
els darrers anys. 

Es tracta d’una ocasió única –ge-
nerada en el marc de l’anomenada 
“recerca local”, però oberta a tothom 
i que ningú no hauria de desaprofi-
tar– per a una actualització rigorosa 
i alhora pràctica, a càrrec d’experts 
de disciplines diverses, en el camp de 
l’arquitectura i el patrimoni en gene-
ral, de caire religiós, de les nostres 
poblacions. 
 
Completarà la jornada, havent dinat, 
com també sol ser habitual, una visita 
al patrimoni local (església, castell, 
documentació), a càrrec de Joan Piña, 
de l’arquitecte Joaquim Vivas i de 
l’historiador Elvis Mallorquí, a la qual 
tots sou convidats.  

Narcís Figueras Capdevila
Joaquim Carreras barnés
Coordinadors

9.15 h
Benvinguda. 
A càrrec de Cristina Mundet, alcal-
dessa de Vilobí d’Onyar i de Joan 
Llinàs, president del Centre d’Estudis 
Selvatans.

A continuació, 
Trobada d’ENTITaTs
Presentació d’activitats i intercanvi 
d’experiències.
Proposta del CES per a properes Tro-
bades i Jornades.

10.15 h
Pausa-café.

JORnADA L’arquITECTura 
rELIGIosa aLs sEGLEs XVII-XVIII. 
PaTrIMoNI I CuLTura.

11.00 h
Conferència.
L’arquitectura religiosa a la Catalunya 
moderna: noves lectures, a càrrec de 
Maria Garganté (UAB).

11.45 h 
Presentació dels resultats de la Beca 
de Recerca la Selva 2015.
Les esglésies parroquials dels segles 
XVII i XVIII als arxiprestats de la 
Tordera, la Selva i Farners-Montseny. 
L’arribada dels models classicistes a 
càrrec de Joan Piña.

12.15 h
Taula rodona.
La revalorització de l’art barroc en la 
historiografia catalana.
Amb la participació de dora santa-
maria (CES), Josep Pujol (ESMUC), 
Joaquim M. Puigvert (UdG/CES) i 
Joan bosch (UdG). 
Moderador: Narcís Figueras (UOC/
CES).

13.45 h
Veredicte de la XIX Beca de Recerca 
La Selva, 2016.
Cloenda.
A càrrec de salvador balliu, president 
del Consell Comarcal de la Selva.

14.00 h
Dinar al restaurant Can Ginesta.

16.00 h 
Visita guiada a l’església i al castell 
de Vilobí d’Onyar acompanyats per 
Joan Piña, guanyador de la Beca 
de Recerca la Selva, per l’arquitecte 
Joaquim Vivas i per l’historiador Elvis 
Mallorquí.

El Centre d’Estudis Selvatans agraeix a la 
família Vivas, propietaris del castell, i a la 
parròquia de Vilobí, les facilitats per a les 
respectives visites.

NotA: L’assistència a la Trobada, a les con-
ferències i a la visita guiada és lliure i oberta 
a tothom però demanem fer inscripció prèvia 
fins al dia abans. Pel que fa al dinar, caldrà 
abonar un tiquet de 10 €.

Programa


