
Petita história de la	 Jornada
d'Estudiosos del Judaisme Catalá

E
l divendres dia 12 d'abril de 1985 es va celebrar l'acte públic
d'obertura de la	 Jornada d'Estudiosos del Judaisme Catalá. En

aquest acte es pronunciaren dues conferéncies: en primer lloc el Sr. Jo-
sep	 Llobet va desenvolupar el tema. Els jueus a les nostres terres.
Un cop acabat aquest primer parlament la Srta. Teresa Alsina va parlar
sobre «La imatge del jueu medieval».

El dissabte dia 13 d'abril es va realitzar la sessió de treball dels es-
tudiosos del judaisme catalá.

L'objectiu cabdal de la reunió fou l'aprovació deis Estatuts de
l'Associació d'Estudiosos del Judaisme Catalá i la constitució de l'es-
mentada associació.

Un cop aprovats els estatuts es passá a la votació de la Junta de
Govern. Foren elegides les següents persones:

- President: Jaume Riera i Sans
- Secretária: Teresa Alsina
- Tresorer: Jaume Espinagosa i Marsá
- Vocals: Frederic-Pau Verrié, Josep Ribera, Eduard Feliu,

Tessa Calders.
L'esmentada sessió fou presidida pel Sr. Eugeni Nadal (Alcalde

de Tárrega), el qual dirigí les següents paraules als assistents:

La ciutat de Tárrega us dóna la benvinguda i alhora se sent
orgullosa de poder acollir en el seu si a una serie de professors i es-
pecialistes en la recerca del patrimoni cultural del judaisme catalá.

Hom creu que s'ha de valorar com un fet positiu, que la
constitució duna associació d'estudiosos —l'abast territorial de la
qual és el de la cultura catalana— s' hagi produü en una ciutat de
la Catalunya interior.

Fer girar, un xic, el cap de la Catalunya litoral en direcció al
rerapaís demostra una vitalitat cultural que cal considerar molt im-
portant per al nostre poble.
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El meu desig personal és, que l'associació que avui es consti-
tuirá a Tárrega tingui una llarga i profitosa existencia a, que amb
el temes es converteixi en un membre notable del teixit cultural
catala.

Com alcalde de Tárrega us reitero la benvinguda a la nostra
ciutat.

A més comptá amb l'assisténcia del Sr. Josep M. Sans i Travé (Cap
del Servei d'Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya).

La fita més inmediata que s'ha proposat la nova Junta de Govern
és fer una publicació en la qual s'hi reflecteixi la história del naixement
d'aquesta associació, un altre objectiu a mitjá termini és l'elaboració
d'una revista de l'associació.

Cal dir que la seu oficial de l'Associació d'Estudiosos és el Museu
Comarcal-Tárrega.
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