
I SEMINARI SOBRE PATRIMONI LITERARI I TERRITORI 
Vilanova i la Geltrú, 15 i 16 de setembre de 2005 
 
EL VALOR DELS ESPAIS LITERARIS 
 
Objectius: Reflexionar sobre el significat i interpretació dels espais de creació 
literària que, per camins diferents i sovint imprevisibles, s’han patrimonialitzat i 
progressivament s’han anat incorporant al tramat cultural del nostre país. El 
Seminari pretén així, estimular la cerca d’aquests espais per tal de destacar-ne 
els factors literaris (tangibles i intangibles) que conté per poder-los apropar amb 
rigor i claredat a la població interessada amb la intenció d’obtenir una nova 
mirada interpretativa del territori. 
 
A qui es dirigeix?: Als responsables de preservar qualsevol tipus de patrimoni 
literari, documental, arquitectònic, paisatgístic, etc. sense distinció. 
Als responsables de les polítiques culturals particularment de l’administració en 
general. 
Als universitaris, principalment als dels camps de les humanitats i molt 
particularment de la filologia. 
A tècnics de museus, centres d’interpretació, espais naturals, biblioteques... 
En general a totes les persones vinculades a la difusió del patrimoni. 
 
 
Programa: 
 
§ 15 , dijous 
MATÍ 
 
2/4 10  Lliurament d’acreditacions i programa imprès, a càrrec de la 

secretaria d’Espais Escrits (EE) 
10 h  Inauguració oficial a la Biblioteca Museu Balaguer a càrrec del Sr. 

Sixte Moral, alcalde Vilanova i del Sr. Jaume Subirana, director de 
la Institució de les Lletres Catalanes 

2/4 11  Presentació d’EE a càrrec de la Sra. Anna Aguiló, presidenta. 
 
2/4 12  Descans i cafè.  

[Hi haurà un espai condicionat per a l’exposició voluntària de les 
cases-museu o altres entitats relacionades.] 

12  Presentació del Seminari: Sr. Fc. Parcerisas, coordinador Any del  
Llibre. 
Exposició del contingut i propòsits del Seminari a càrrec de 
Montserrat Comas, vicepresidenta d’EE 
Intervenció a càrrec del President d’Honor d’EE Sr. Josep Palau i 
Fabre. 
Mariàngela Vilallonga, coordinador de l’ Atles literari de les terres 
de Girona i directora de la Càtedra Ma. Àngels Anglada de la 
UdG: «Simbologia literària del territori» 
 

Dinar lliure 
 



 
 
TARDA 
 
2/4 5  Fc. X. Hernández, professor UB, Dtor. Gral. de Recerca: 

«Mediació cultural i rigor científic» 
2/4 6   Descans i cafè 
6 Presentació del Mapa Literari a càrrec d’ Espais Escrits 
 
9 nit  Sopar a la Masia Cabanyes + espectacle literari (cal acord ILC i  

Consell Comarcal). (Trasllat amb autocar) 
 
Dormir: lliure 

 
§ 16, divendres 
 
2/4 10 h.  Brigitte Benneteu. Experiència Departament de Tarn (França) 
 
2/4 11 Carme Torrents, directora de la Casa-Museu Verdaguer de 

Folgueroles, i el poeta pintor Perejaume, «Patrimonialitzar els 
espais. Primeres reflexions» 

 
2/4 12  Descans i café 
 
12 Taula rodona escriptors: «La construcció d’un imaginari literari»:  

E. Casassas,  Vinyet Panyella, Francesca Romana Ucella. 
Moderador: Damià Pons. 

 
1 migdia Visita-guiada a la Biblioteca Museu Balaguer a càrrec de M. 

Comas, directora de la biblioteca. 
 
2/4 3  Dinar 
 
2/4 5 Cafè i Clausura  
 Conclusions del Seminari a càrrec de la presidenta i proposta temàtica 

per al Seminari del 2006 .  



Lloc: Vilanova i la Geltrú 
Sessió inaugural a la Biblioteca Museu Balaguer  
Sessions de treball a la UPC de Vilanova i la Geltrú  

 
Organitza: Institució de les Lletres Catalanes i la Xarxa d’Espais i Patrimoni 
Literari 
Amb la col·laboració de: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, UPC (Vilanova i 
la Geltrú) i Consell Comarcal del Garraf. 
 


