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INFORMACIÓ SOORE EL CENTRE O'ESTUOIS ALCOVERENCS I BREU RESSENYA SOBRE
EL DARRER BUTLLET! núm. 15.
El Centr e d'Estudis Alcoverencs neix a Alcover l'any 1977, fruit
de l'entusiasme d'un grup de persones interessades vivament per la
realitat cultural d'un poble certament prolix en aquest aspecte. Després d'un i nici tÍmid, perÒ valuÓs per a fonamentar l'entitat, podem
dir que avui el C.E.A. ha assolit un grau de maduresa i de repercusió
r ealment i mpor tants. El Centr e té com a tasca fonamental la de fomentar la investigaciÓ, la cr eaci ó i la divulgació, fites aquestes que queden paleses en la publicació t rimestral d'un Butlletí de divulgació que recull, bàsicament, difer ents treballs referits a Alcover, la
t emàtica dels quals és ben dive r sa: Història, Literatura, Folklore, etc.
Però l'activitat del C.E.A. no es detura ací, i així, cal apuntar ,
tanmateix l a realització de confer ències, Ja convocatòria de concursos
artístics i literaris, l'organització de diver ses activitats populars,
la creaciÓ 1 promoció d'equips de treball sobre diverses matèries, etc.
Tornant però a allò que hem considerat activitat fonamental del
Centre, com és l a publicaciÓ trimestral del "Butlletí de divulgaciÓ",
hem d'assenyalar que ja són 15 els números que han aparegut fins ara
de forma puntual 1 1ninterrumpoda. Al darrer númer o, el 15, que corres
pon al trimestre juliol-setembre d'enguany, hi apareix una polèmica col.laboració sobre l'escriptura correcta del nom d'Alcover, aix{ com
una interessant entrevista amb un alcoverenc de 87 anys que parla sobre diferents ba ll s, avui desapareguts, i sobr e el difícil i no poc compl icat art de la cacera. L'apar tat que va encapçalat pel títol de
"Recer ca", conté un ar ticle sobre els jueus d'Alcover a l'època medieval, així com el s resultats botànics obt inguts d'una excur siÓ d'Alcover a Mont- ral per la vall del riu Glorieta.
La secciÓ de "Document s per a la Història", que té com a finalitat transcriure documents Jmportants per llur contingut o antiguetat,
t robats a l'Arxiu Municipal d'Alcover, aporta, aquest cop, interessants
notes sobre les celebracions en honor de Santa úrsula -patrona d'Alcover- al segle XVIII.
Fina lment , una pàgina llteraria, i una altr a dedicada a comentar
els llibres o articles apareguts darrerament, 1 que fan referència a
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alcover, o l'autor dels quals és un alcoverenc, posen cloenda a aquest
Butlletí, expressió c lara de l'afany i esfor ç d'un pobl e per a recuperar, conèixer 1 divulgar totes i cadascuna de les grans 1 petites coses que configuren el passat de la vila, 1 que, al mateix temps, expl!
quen, sovint, la seva mateixa realitat.

