Dissabte 4 juny

Postres

Sortida Cultural. Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant (Baix Camp) i Alcanar
(Montsià).
Inscripció prèvia a partir del dia 12 de maig
a la Secció Local de la
Biblioteca Pública. Places limitades.

TES
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Temporada primavera 2016

Conferència
Biblioteca Pública de Tarragona
Fortuny, 30
43001-TARRAGONA
Telèfon: 977 240 331
bptarragona.cultura@gencat.cat
WEB___ http://bibliotecatarragona.gencat.cat
BLOC CINEMÚSICA ___ http://bptbloc.wordpress.com

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

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA

Institut Ramon Muntaner
Mas de la Coixa
Rotonda Eix de l’Ebre s/n
43770 MÓRA LA NOVA
Telèfon: 977 401757
merce@irmu.org
WEB___ http://www.irmu.org
FACEBOOK____ Feu-vos amics de
l’Institut
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Dijous
14 d’abril
a les 19 h

Dijous
12 de maig
a les 19 h

"Fortificacions de la
guerra civil a Alcanar:
estat de la qüestió
a càrrec de Francesc Subirats.

Conferència
“Elèctrica de Vandellòs

1930: un projecte
d’lectrificació rural.
Arqueologia industrial” a
càrrec d’Òscar R Pinto.
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Dissabte
4 de juny

Sortida Cultural.
a Vandellòs i
l’Hospitalet (Baix Camp)
i Alcanar (Montsià)

Dijous 12 de maig les 19 h
Conferència
Segon
plat

“Elèctrica

de Vandellòs un
projecte integral d’electrificació
rural. Arqueologia industrial”a
càrrec d’Óscar L. Pinto Baro.

Dijous 14 d’abril a les 19 h
Conferència
Primer
plat

“Fortificacions de la guerra civil a
Alcanar. Estat de la qüestió”
a càrrec de Francesc Subirats Forné, de
l’Associació Cultural Lo Rafal d’Alcanar.

Des
de
Sòl
de
Riu
(desembocadura del riu Sénia), tot
recorrent el verge i llarg litoral
d’Alcanar fins al terme de Sant
Carles de la Ràpita, trobem tota
una sèrie d’elements patrimonials
pertanyents a la Guerra Civil Espanyola. Alcanar és dels municipis
que conserven més tipologies de
restes, corresponents a aquella
època. Des de nius de metralladora, fortins, bateries de costa, campament militar i camp de trinquet, un gran nombre d’elements que han
superat el pas del temps, alguns en més bones condicions que altres.
La conferència farà un repàs gràfic de tots aquests elements, contextualitzats amb tota aquella informació que hem pogut anar recopilant
fruit de les diverses iniciatives de l’Associació Cultural Lo Rafal.

A mitjans dels anys
20 del passat segle, el procés d’electrificació de les
nostres comarques era bastant irregular. El 1892 Tortosa va ser la primera ciutat a distribuir electricitat,
més tard, el 1897, Reus i
Tarragona, el 1898. La resta de poblacions va anar
rebent el subministrament
de forma radial a partir de
les tres ciutats esmentades. Dues empreses, Fuerzas y Riegos del
Ebro y Sociedad Española de Construcciones Eléctricas van portar l’electricitat a gran part del pobles del voltant. No obstant, tres
municipis del Baix Camp van escollir un model autònom
d’electrificació, és a dir, no connectat a cap xarxa: Mont-roig del
Camp, Pratdip i Vandellòs, que va escometre un projecte integral per
tal d’abastar electricitat a tot el municipi constituït per quatre nuclis
de població (Vandellòs, Masriudoms, Masboquera i l’Hospitalet de
l’Infant), separats entre sí per gairebé una desena de quilòmetres. La
producció es va fer mitjançant una turbina hidràulica situada a la vall
del riu Dòvia. L’obra en conjunt va ser tot un repte per a la minsa
economia del municipi. Posar en valor l’esforç realitzat per a electrificar a aquell cost, és l’objetiu de la conferència.

Més informació a: http://www.lorafal.cat/
Francesc Subirats Forné va estudiar Filologia Catalana a la Universitat
Rovira i Virgili. Des de 2006 que forma part activa de la junta de
l’Associació Cultural Lo Rafal, de la qual n’és secretari; editor i redactor
de la revista Lo Rafal. Des de 2008 coordina la iniciativa d’assoliment de
grau de protecció de les fortificacions de la Guerra Civil a Alcanar.

Óscar L. Pinto Baro és llicenciat en Geografia i Història per la
UNED i professor d’Historia a la URV

