IVa JORNADA OBERTA
DE L’ASSOCIACIÓ TOCS i CAMPANES (TiC),
el 15/09/2018, A TORRELLES DE LLOBREGAT.
PROGRAMA.

A l’Ateneu Torrellenc. Carrer Major, 2. 08629 - Torrelles de Llobregat, Barcelona.
10:00 a 10:30. Acolliment dels assistents i lliurament de la documentació. Servei de bar.
A l’església parroquial.
10:30 a 11:00. Visita al campanar de l’església parroquial de Sant Martí de Tours, situat molt a prop, carrer
Rafel Casanovas, s/n. Repicada de campanes.
A l’Ateneu Torrellenc.
11:00 a 11:10. Benvinguda als participants pel president de l’ateneu, en Vicenç Panyella i també pel
president de l’associació TiC., Mn Josep Maria Gómez.
11:10 a 11:15 Informacions d’interès per al desenvolupament de la trobada.
11:15 a 12:00. Presentació de les colles de campaners vingudes de la nostra diòcesi i també d’arreu.
12:00 a 12:20. Introducció a la IV Jornada oberta de Tocs i campanes, i glosa biogràfica en el 150è
Aniversari del naixement del Dr. Francesc d'Assís Vidal i Barraquer, bisbe de Solsona,
arquebisbe de Tarragona i cardenal, personatge de referència de la jornada, per Mn Josep
Maria Gómez.
12:20 a 12:25. Presentació d’en Blai Ciurana i Abellí, campanòleg, musicòleg i expert en la recerca de
campanes i campanars.
12:25 a 13:25. "Fosa i instal·lació de les campanes", conferència d’en Blai Ciurana.
13:25 a 13:55. Taula rodona entre els assistents i el conferenciant.
En un restaurant proper.
14:00 a 16:00. Dinar de germanor i sobretaula.
A l’Ateneu Torrellenc.
16:00 a 16:05. Presentació d’en Josep Font, historiador de l’Arxiu parroquial de St. Martí de Torrelles de L.
16:05 a 16:55. “Petita història de la parròquia”, conferència d’En Josep Font.
16:55 a 17:25. Taula rodona entre els assistents i el conferenciant.
17:25 a 17:45. Reconeixement anyal de l’Associació a un campaner de la Diòcesi. Enguany es tracte d’en
Joan Riera Inglada, (Jane), de la Parròquia de Sant Martí, de Torrelles de Llobregat.
17:45 a 18:00. Avaluació de la trobada, paraules d’agraïment i de cloenda, per Mn Josep-Maria Gómez,
president de TiC.
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