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Benvolguts Socis,
Ens tornem a dirigir a vosaltres després d’aquests darrers mesos en què l’activitat de la 
nostra associació s’ha vist alentida a causa del confinament. En el present comunicat us 
informem de les activitats que estem portant a terme i que realitzarem els propers mesos.

Cicle de conferències d’estiu
Hem preparat un seguit de conferències que es faran al pati del Museu-Arxiu Municipal, 
sempre a les 21h del vespre (en cas de mal temps a l’Ajuntament Vell).
Dimarts, 7 de juliol: PARLEN ELS ARQUEÒLEGS. El jaciment arqueològic romà del 

Roser. Actuacions i problemàtica des de 1947 fins a l’actualitat. A càrrec 
d’Albert Martín i Antoni Rigo. Adjuntem el cartell al final d’aquest comunicat.

Dimarts, 28 de juliol: FELIP DE SALETA. L’aportació de Calella a la Renaixença 
catalana. A càrrec de Josep Camps i Arbós.

Dimarts, 11 d’agost: ELS SALVADOR I EL SEU GABINET CIENTÍFIC. El llegat d’una 
nissaga calellenca al llarg de 500 anys. A càrrec de Neus Ibàñez.

Per a l’assistència a les conferències us demanem la màxima puntualitat. Es prendran 
totes les mesures de prevenció adequades i cal portar mascareta.
Així mateix, es preveu que les conferències es puguin seguir en directe a través del canal 
de YouTube de l’associació. Posteriorment també la podreu visionar al nostre web.

Comissió de Patrimoni i Paisatge Urbà
S’han format diversos grups de treball, alguns dels quals ja han començat la seva activitat. 
Us recordem que si en voleu formar part només ens ho heu de comunicar. Agraïm a 
tots els socis la bona acollida i predisposició que heu mostrat per treballar en aquesta 
Comissió.

Web de l’Associació i xarxes socials
Us convidem a visitar el web de l’Associació https://patrimonihistoriccalella.org/ on hi 
trobareu la informació de l’entitat i de les activitats que s’han fet i que es portaran a 
terme, així com altres apartats com “Publicacions”, “Patrimoni desaparegut”, o el “Calaix 
de sastre”.
També tenim actives les xarxes socials Facebook i Instagram.
Esperem retrobar-nos a les conferències programades.
Rebeu una salutació cordial,  
Junta de l’Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella
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CICLE DE CONFERÈNCIES D’ESTIU

PARLEN ELS 
ARQUEÒLEGS
EL JACIMENT ARQUEOLÒGIC ROMÀ 
DEL ROSER. ACTUACIONS  
I PROBLEMÀTICA DES DE 1947  
FINS A L’ACTUALITAT.
ES PROJECTARAN IMATGES DE LES TROBALLES  
EN LES DIFERENTS CAMPANYES. 

Dimarts, 7 de juliol de 2020 a les 21 h, 
al pati del Museu-Arxiu Municipal,  
Escoles Pies, 36. Calella

Amb el suport deOrganitza

www.patrimonihistoriccalella.org
Instagram: @amicspatrimonihistoriccalella
Facebook: Amics del Patrimoni Històric de Calella

Conferenciants:
Albert Martín Méndez
Col·laborador en les intervencions arqueològiques al Roser 
entre 1981 i 1985, i codirector de la intervenció del 1988.
Antoni Rigo Jovells
Supervisor de les campanyes arqueològiques al Roser 2001 
i 2003 i codirector de la intervenció del 1988.

En cas de mal temps es farà a l’Ajuntament Vell.

La pròxima conferència serà dimarts 28 de juliol. 
El calellenc Josep Camps i Arbós ens parlarà de: 
FELIP DE SALETA, L’APORTACIÓ DE CALELLA 
A LA RENAIXENÇA CATALANA.


