
21 de novembre de 2013 

Lloc de la jornada:
Auditori Municipal de Cervera

c. Major, 66
25200 - Cervera

La vuitena edició de la jornada Reviure el 
patrimoni arriba de la mà d’una data prou 
emblemàtica i d’abast nacional: la celebració 
del Tricentenari dels fets de l’11 de setembre 
de 1714. En aquest context, el Museu Co-
marcal de Cervera prepara una sèrie d’actes 
inscrits dins la Ruta 1714 la qual inclou 10 
municipis que es converteixen en escenaris 
d’un relat històric. Entre d’altres accions, es 
preveu l’obertura d’una exposició que vol re-
visar i actualitzar la posició de Cervera durant 
la Guerra de Successió i les conseqüències 
derivades del Decret de Nova Planta amb 
una interrogació especial cap al perquè de 
la construcció de la Universitat de Cervera. 
Un edifici que marcarà, inevitablement, la tra-
jectòria econòmica, social i urbana de la ciu-
tat, però també la seva projecció exterior. La 
identitat de Cervera es construeix, no només 
però sí essencialment, a partir de la utilitza-
ció de fets històrics reals i/o interpretats que, 
obviats o magnificats, potencien una o altra 
imatge. No és un cas exclusiu de la nostra 
ciutat sinó que sovint aquestes utilitzacions 
es troben en la base de molts símbols nacio-
nals. Aquesta jornada pot servir per desvet-
llar-ne algun i convertir-se en eina de treball 
crítica per a futures propostes.

REVIURE EL PATRIMONI
Símbols i mites 

en la construcció de la identitat

CERVERA

organitza

col·labora
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El període d’inscripció 
és fins el 18 de novembre de 2013

Inscripció
Inscripció gratuïta
Es lliurarà certificat d’assistència

Us podeu inscriure també omplint el formulari 
directament al lloc web següent: 
www.museudecervera.cat/reviurelpatrimoni

Nom i cognoms

Professió 

Adreça 

Contacte (telèfon / a/e)

De 9.30 a 10 h
Arribada i lliurament de la 
documentació. 
Benvinguda a càrrec de Ramon 
Royes, paer en cap de Cervera

Inauguració de la jornada a càrrec de
Carme Bergés, directora Museu 
Comarcal de Cervera

De 10 a 11 h 
Símbols i mites en la construcció de 
la identitat, a càrrec de Magí Sunyer, 
escriptor i professor de la Universitat 
Rovira i Virgili.

D’11 a 11.30 h
Pausa-cafè

D’11.30 a 12.30 h
Onze de setembre: la construcció 
d’una diada nacional, a càrrec 
d’Enric Pujol, historiador 

De 12.30 a 13.30 h
El naixement de la Generalitat de 

21 DIJOUS
de novembre Catalunya (1359): Cervera en la 

construcció del mite nacional, 
a càrrec de Pere Verdés, historiador 
del CSIC 

De 13.30 a 14 h
Debat

De 14  a 16 h
Dinar

De 16 a 17 h
El castell de Cardona: de caser-
na militar a monument nacional, a 
càrrec d’Andreu Galera, director de 
l’Arxiu Municipal de Cardona 

De 17 a 18 h
I després de la guerra del Francès, 
què?, a càrrec de Pere Freixas, 
historiador

De 18 a 18.30 h
Debat i clausura de la jornada

A les 18.30 h   
Visita a l’exposició Catalunya 
i la Guerra de Successió, 
Museu d’Història de Catalunya 
i Museu Comarcal de Cervera


