
INSCRIPCIONS:

Per correu electrònic:
colla@castellersdebarcelona.cat
o per telèfon:
93.498.27.28

Cal indicar el vostre nom, colla a la qual 
pertanyeu,  telèfon  de  contacte  i  si  us 
quedeu  a  dinar  (menú  a  un  preu 
econòmic).

LOCALITZACIÓ:

Local dels Castellers de Barcelona
c/Bilbao, 212-214
08018 Barcelona
www.castellersdebarcelona.cat

Organitza:  

Dissabte 13 de juny de 2009
Barcelona

mailto:colla@castellersdebarcelona.cat


Els  Castellers  de  Barcelona  som  una 
entitat cultural fundada el 1969 que té 
la  pràctica  i  el  foment  dels  castells 
humans com a principal objectiu.

L’any  2009,  doncs,  complim  40  anys, 
esdeveniment  que volem celebrar  amb 
diferents  actes,  i  un  d’ells  és  la 
celebració  de  la  primera  “Jornada  de 
Documentació en el Món Casteller”. Tot 
i  que  en  diferents  ocasions  s’han 
celebrat actes semblants, aquesta és la 
primera  ocasió  en què s’organitza  una 
jornada  d’aquest  tipus,  i  des  dels 
Castellers de Barcelona volem que sigui 
el  punt  de  partida  perquè  es  pugui 
consolidar  aquesta  iniciativa,  a 
semblança de la Jornada de prevenció 
de lesions en el món casteller.

La  jornada  tindrà  lloc  al  nostre  local 
social  el dissabte 13 de juny de 2009. 
Està enfocada als diferents àmbits de la 
documentació, tal i com podeu veure en 
el programa, i esperem que els diferents 
temes  us  siguin  d’interès.  Us  hi 
esperem!

PROGRAMA DE LA JORNADA

- 9.30h:  Lliurament  de  les 
acreditacions i documentació de la 
jornada.

- 10.00h: Presentació de la jornada, 
a càrrec de Toni Mañané, president 
dels  Castellers  de  Barcelona,  i 
Òscar  Montserrat,  vocal  de 
documentació  dels  Castellers  de 
Barcelona  i  organitzador  de  la 
jornada.

- 10.15h: “Presentació del Centre de 
Documentació Castellera”, a càrrec 
de Carme Montserrat,  responsable 
del CDOCA.

- 10.45h: Pausa-cafè.

- 11.15h:  “Aixecant  castells  de 
documents.  Qüestions  pràctiques 
per  a  la  gestió  de  documents  i 
arxiu”,  a  càrrec  de Rosa Lloveras, 
de  l’empresa  EBLA  Gestió 
Documental.

- 12.00h:  “Investigar  el  passat:  de 
les  calaixeres  a  l’hemeroteca 
digital”, a càrrec de Pere Ferrando, 
historiador.

- 12.45h: “La secció de fotografia de 
l’arxiu dels Xiquets de Tarragona”, 
a  càrrec  de  Lluís  Balart  i  Albert 
Pallarès, de l’arxiu dels Xiquets de 
Tarragona. 

- 13.30: “Taula rodona: les revistes 
de les colles castelleres”, moderada 
per  Santi  Terraza,  director  de  la 
Revista  Castells,  i  amb  la 
participació de: 
-  “La Veu de la Colla Vella” de la 
Colla  Vella  dels  Xiquets  de  Valls 
(Jordi Escoda)
- “Tirant lo Blau” de Capgrossos de 
Mataró  (Jordi  Fornells  i  Cugat 
Comas)
-  “L’URC”  de  Castellers  de 
Barcelona.


