
X JORNADA D’ESTUDIS LOCALS DE LA VILA DE BOT
(TERRA ALTA)

La normalitat constant eclipsa els esforços i els mèrits. És per això que des
de la crònica habitual volem fer una lloa especial d’entrada, com a excepció, per
tal que restin destacats els mèrits i la tenacitat que representa per als organitza-
dors, els col·laboradors, els conferenciants i el coordinador, la posada a punt de
la X Jornada d’Estudis Locals de la Vila de Bot (Terra Alta). Aquesta X Jorna-
da, organitzada per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Bot i la Universitat
Internacional de Catalunya, tingué lloc el dissabte 27 d’octubre de 2007 als lo-
cals socials de la vila, on es desplegaren tot un seguit d’actes dels quals cal des-
tacar les ponències i els conferenciants que tot seguit indicarem, que tractaren el
tema «L’orde del Temple, dels orígens a la dissolució». Hi prestaren el seu su-
port de col·laboració: el Consell Comarcal de la Terra Alta, la Societat Catalana
d’Estudis Jurídics (filial de l’Institut d’Estudis Catalans), la Diputació de Tarra-
gona, la Fundació Duran Martí, el Centre d’Estudis Comarcals de la Terra Alta,
l’Associació d’Història Antiga i Arqueologia de les Terres de l’Ebre i el Club
Esportiu Bot. La coordinació fou a càrrec del doctor Josep Serrano i Daura, de
la indicada Universitat Internacional de Catalunya.

La recepció de les persones que actuaven com a ponents i dels col·laboradors
i seguidors que mostraven interès pels temes tractats en aquesta jornada donà
inici al seguit d’actes de la Jornada. Després de la recepció, es constituí la presi-
dència, formada per l’Il·ltre. Sr. Alcalde de Bot, l’Excm. i Magfc. Rector de la
Universitat Internacional de Catalunya, l’Il·ltre. Sr. Vicepresident del Consell Co-
marcal de la Terra Alta i el coordinador de la Jornada. Els components de la pre-
sidència van dir uns breus mots dirigits a posar en relleu la meritosa labor duta
a terme per l’organització i la coordinació i a mostrar confiança en els partici-
pants. Llavors el coordinador va fer la presentació de cadascun dels ponents,
dels quals esbossà un breu currículum, i tot seguit es donà per iniciada la X Jor-
nada d’Estudis Locals.

Un cop oberta la sessió de ponències, la presidència concedí la paraula al pri-
mer dels ponents, el senyor Josep Giralt i Balagueró, de l’Institut Europeu de la
Mediterrània, el qual va presentar la ponència «L’islam a la Catalunya medieval».

La segona ponència, titulada «Orígens i regla de l’orde del Temple», va ser
a càrrec del senyor Horst Rietmüller, president d’ARACATA.

Acabada la segona ponència, es presentà el llibre Actes de la 9ena Jornada
d’Estudis Locals, acte que dugué a terme el doctor Eladi Llop i Anelo, cap de la Bi-
blioteca de la Universitat Internacional de Catalunya, el qual exposà una acurada
síntesi de cadascuna de les ponències del llibre que es posava a l’abast del públic.
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La sessió de la tarda s’inicià amb la tercera de les ponències, a càrrec del
doctor Josep Serrano i Daura, de la Universitat Internacional de Catalunya, i ti-
tulada «L’establiment de l’orde del Temple a les comarques de la Terra Alta i la
Ribera d’Ebre».

La quarta ponència, «El castell i la comanda d’Orta», fou exposada pel se-
nyor Vicenç Subirats Mulet, jurista i historiador.

La cinquena i darrera ponència, titulada «El procés contra els cavallers del
Temple», va ser magistralment exposada pel doctor Josep Maria Sans i Travé, di-
rector de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Immediatament després de la segona ponència, al matí, i la cinquena, a la
tarda, s’obriren sengles taules rodones formades pels ponents corresponents i el
coordinador de la Jornada, el doctor Josep Serrano i Daura, en les quals es van
poder aclarir els dubtes sobre les matèries exposades, segons demanava la for-
mulació de les diferents preguntes fetes, i les quals van permetre la participació
del públic interessat en algun aspecte.

Després d’un breu descans, tingué lloc, en darrer terme, l’acte de cloenda
de la Jornada, que fou a càrrec del senyor Francesc Xavier Vega Castellví, res-
ponsable dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Cul-
tura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

Vicenç Subirats i Mulet
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