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?El geògraf Alberto Guijarro guanya
la 8a beca de recerca del Pallars
Jussà
"La cimentera de Xerallo: els fonaments hidroelèctrics d'Enher al Pallars Jussà"
és el títol del projecte becat

La cimentera i colònia de Xerallo data de l'any 1950 | Josep Lluís Grau

El jurat de la 8a Beca Mossèn Jesús Castells i Serra 2018
(https://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/noticies/8a-beca-mossen-jesus-castells-i-serra-2018) ha
escollit el treball La cimentera de Xerallo: els fonaments hidroelèctrics d'Enher al Pallars Jussà del
geògraf Alberto Guijarro Pérez com a guanyador de la convocatòria d'enguany.
El tribunal ha considerat que el projecte presenta una projecció, més enllà de l'estudi, "que pot
portar a la recuperació d'un element clau del patrimoni industrial de la comarca del Pallars Jussà".
També ha valorat la incorporació de la memòria oral a través de testimonis coetanis que van viure i
treballar a la cimentera de Xerallo (http://mnactec.cat/150elements/index.php/company/cimenterai-colonia-del-xerallo/) .
La beca està dotada amb 3.000 euros bruts i contempla la publicació del treball. A partir d'ara, el
guanyador disposa d'un any per desenvolupar el seu treball d'investigació i materialitzar-lo en
forma de conferència pública durant el mes de novembre de l'any que ve, coincidint amb la
publicació del treball.
En memòria de Mossèn Jesús Castells i Serra
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Aquesta beca de recerca rendeix homenatge a la tasca de salvaguarda i difusió del patrimoni
documental feta per Mossèn Jesús Castells i Serra, que va recollir el testimoni del patrimoni
documental del seu pare, mestre al poble de Vilamolat de Mur a l'esclatar la Guerra Civil.
L'objectiu de la convocatòria és fomentar la recerca dels fons documentals ingressats a l'Arxiu
Comarcal del Pallars Jussà http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/pallars_jussa/)
(
,
inaugurat l'any 2009.
La beca va ser creada el 2011 per l'Ajuntament de Tremp
(https://www.ajuntamentdetremp.cat/ca) , el Consell Comarcal del Pallars Jussà
(http://www.pallarsjussa.cat) i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
(http://cultura.gencat.cat/ca/inici/) , amb col·laboració de l'Institut per al Desenvolupament i la
Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA)
(http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/idapa) i Garsineu Edicions
(https://www.llibres.cat/brand/399/garsineu-edicions) .
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