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5 maig 2013

?Plecs d?història local? sobre el coneixement, la protecció i la difusió del patrimoni local
El passat mes d?abril va sortir el número 149 dels Plecs d&#8217;història local, suplement d&#8217;història local de la
revista L&#8217;Avenç editat per l&#8217;Institut Ramon Muntaner i la CCEPC.
Aquest número, dedicat al coneixement, la protecció i la difusió del patrimoni local, inclou articles de Teresa Reyes i
Bellmunt, cap de la Secció Tècnica de l?Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona; Marta Fàbrega
Galleguet, directora del Museu Arqueològic i Paleontològic ? Coves del Toll de Moià; Marc Bosch de Doria, arqueòleg i
gerent de l?empresa Antequem SL, Carles García Hermosilla, director del Museu Industrial del Ter, i María del Agua
Cortés Elía, arqueòloga i tècnica de patrimoni cultural a la Diputació de Barcelona.
A més de les aportacions del dossier, també hi trobareu un homenatge a Josep Miquel Vidal Hernández, coordinador
científic de l?Institut Menorquí d?Estudis, desaparegut recentment, i les seccions habituals de ressenyes, novetats
bibliogràfiques i noticiari.
Podeu consultar/descarregar el pdf de la publicació seguint aquest enllaç.
Publicat per Administrador a Notícies a les 03:31

Santa Perpètua de la Mogoda i Sant Martí Sarroca acullen la mostra
Després d&#8217;haver visitat Campllong (el Gironès) i Torredembarra (el Tarragonés), les dues còpies de
l&#8217;exposició sobre el món agrari es poden visitar ara a la Granja Soldevila de Santa Perpètua de Mogoda (el
Vallès Occidental) fins al 2 de juny i al Castell de Sant Martí Sarroca (l?Alt Penedès) fins al 30 de maig. Les següents
poblacions que l&#8217;acolliran seran Esterri d&#8217;Àneu i L&#8217;Hospitalet de Llobregat.
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 03:24

Premi Ferran Soldevila 2014
El premi té com a objectiu estimular els estudis històrics sobre la Guerra de Successió.
Convoca: Fundació Congrés de Cultura Catalana. Dotació: 8.000 ? i publicació de l&#8217;obra premiada. Termini: 31
de març de 2014. Més informació
Publicat per Administrador a Ajuts i premis a les 03:20

Premi Plana de Vic
Premi al millor treball d&#8217;investigació de la branca de lletres, d&#8217;interès per a la comarca d&#8217;Osona.
Es valoraran especialment aquelles obres que siguin adequades per a la publicació en alguna de les sèries
bibliogràfiques que edita el Patronat.
Convoca: Patronat d&#8217;Estudis Osonencs. Termini: 13 de setembre de 2013. Dotació: 3.000 ?. Més informació
Publicat per Administrador a Ajuts i premis a les 03:17

Premi de Recerca Josep Ricart i Giralt
La convocatòria està oberta a persones físiques, individualment o en equip que presentin un projecte d?investigació a
realitzar al llarg d?un any. La temàtica haurà d?estar relacionada necessàriament amb el patrimoni i la cultura marítima
a les terres de parla catalana des del punt de vista de les ciències socials (història, biografia, etnologia, sociologia,
economia, etc.).
Convoca: Museu Marítim de Barcelona i Institut Ramon Muntaner. Dotació: 6.000 ?. Termini de presentació: 21 de juny
de 2013. Més informació: portal de l&#8217;Institut Ramon Muntaner i Museu Marítim
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Publicat per Administrador a Ajuts i premis a les 03:12

Beques l?Hospitalet
Dues beques d?estudi sobre les temàtiques proposades: &#8220;La imatge de la ciutat: símbols, personalitat i
identitat&#8221; i &#8220;La dimensió econòmica del sector cultural a l&#8217;Hospitalet&#8221;.
Convoca: Museu i Arxiu Municipal de l&#8217;Hospitalet, amb la col·laboració del Centre d&#8217;Estudis de
l&#8217;Hospitalet. Dotació: 3.000 ? cadascuna. Termini: 31 de maig de 2013. Informació

Publicat per Administrador a Ajuts i premis a les 03:01
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14 abril 2013

Informació dels descomptes del Carnet Recercat
Com ja sabeu, el passat mes de març es posà en marxa el Carnet Recercat. El seu objectiu és crear un element que
ens identifiqui com a col·lectiu i que sigui una eina a través de la qual oferir avantatges als associats dels centres
d?estudis en diferents àmbits, principalment vinculats al món de la cultura.
Si voleu informar-vos dels descomptes i promocions del carnet Recercat, els podeu consultar aquí. Actualment hi ha 27
entitats que hi col·laboren, entre les quals el Carnet 3C, el Museu de la Vida Rural, el Museu Nacional d?Art de
Catalunya i els Hotels Husa, entre d?altres.
A mesura que anem incorporant nous descomptes i promocions us n?anirem informant a través d?una newsletter
mensual, en què trobareu totes les novetats referents al carnet.
Publicat per Administrador a Notícies a les 21:33

Pòlisses de responsabilitat civil
Els centres d&#8217;estudis adherits a la CCEPC haureu rebut recentment una carta on us comunicàvem
l&#8217;acord signat amb Arç Serveis Integrals d&#8217;Assegurances per oferir-vos la contractació de pòlisses de
responsabilitat civil.
L&#8217;acord respon a la necessitat de millorar el servei que ens oferia Catalana Occident i ampliar el ventall de
serveis als centres (pòlisses d&#8217;accidents, de responsabilitat de les Juntes Directives, etc). Arç és una
cooperativa que funciona sota el plantejament d&#8217;economia social i solidària i actua a tot l&#8217;estat i Andorra.
L&#8217;acord amb la CCEPC té l&#8217;objectiu d&#8217;oferir preus cooperatius i una gestió d&#8217;acord amb
uns valors que compartim.Les pòlisses que ofereix Arç no estan subjectes a una clàusula de pòlissa mínima i
s&#8217;adapten al servei contractat. Tot i ampliant-ne la cobertura, creiem que els preus seran més ajustats.
Considerant que alguns centres d&#8217;estudis podeu estar satisfets amb el servei ofert per Catalana Occident, no
anul·larem l&#8217;acord amb aquesta asseguradora. A partir d&#8217;ara, però, podreu triar entre aquestes dues
opcions.
Amb la carta us adjuntàvem una tarja de la persona que atendrà personalment els centres de la CCEPC. Us convidem
a visitar www.arccoop.coop, on trobareu més informació. A la CCEPC també estem al vostre servei per aclarir-vos
qualsevol dubte.
Publicat per Administrador a Notícies a les 21:24

Crida a participar a la mostra ?Catalunya en transició?, del Memorial Democràtic
El Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya promou una mostra sobre la transició de la dictadura franquista
a la democràcia: &#8220;Catalunya en transició. De l?Assemblea de Catalunya a les eleccions al Parlament
(1971-1980)&#8221;. La mostra s?inaugurarà a Barcelona i posteriorment iniciarà la seva itinerància per viles i ciutats
del país, acompanyada de diverses activitats paral·leles i iniciatives pedagògiques.
Atesa l&#8217;estreta relació que tant la CCEPC com els centres d&#8217;estudis han mantingut amb el Memorial, us
convidem a participar en aquest projecte i a posar a disposició del públic objectes, documents, fotografies i/o material
audiovisual sobre aquests anys. Cal posar-se en contacte amb el Memorial Democràtic mitjançant l?adreça de correu
electrònic memorialdemocratic@gencat.cat o al telèfon 93 551 91 95 per tal de gestiona-ne la cessió o facilitar-ne la
digitalització i que puguin formar part de la mostra.Cerquem materials que facin referència a tot el període arreu de
Catalunya, però especialment els relacionats amb els següents temes:Manifestacions, protestes, assemblees de
treballadorsVaguesReunions i tancaments en esglésies i parròquies (Caputxinada i altres)Actes i reunions celebrats al
Monestir de MontserratReunions, campanyes i actes d?associacions de veïnsAssemblea de CatalunyaMarxa de la
LlibertatFunerals per la mort de FrancoRetorn de TarradellasManifestacions en motiu del 11 de setembreManifestacions
i protestes al món agrariManifestacions en favor de l?amnistiaEleccions (1977, 1979, municipals de 1979, al Parlament
de 1980): Actes públics, propaganda, votacions, programes electorals&#8230;Actes i reivindicacions a la
universitatConcerts de música (cançó de protesta, etc.), obres de teatre (teatre reivindicatiu, teatre al carrer, etc.):
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entrades, cartells, imatgesJornades Catalanes de la Dona. Actes públics: conferències, xerrades&#8230;Congrés de
Cultura CatalanaManifestacions i campanyes dels moviments feminista, pacifista, antimilitarista i del col·lectiu de
LGBTSancions i multes per participar en actes de protestaManifestacions culturals festives prodemocràcia (Castellers,
etc.).
Publicat per Administrador a Notícies a les 20:39

Premis de l?Institut d?Estudis Ilerdencs
&#8212;XVII Premi Les Talúries de teatre o guió d?espectacle teatral.
&#8212;Xen Prèmi del Raconte en Occitan.
&#8212;XII Premi de Fotografia Ton Sirera.
&#8212;XXIII Premi d?Investigació Musicològica Emili Pujol.
&#8212;XXVIII Premi de Divulgació Científica Humbert Torres.
Convoca: Institut d?Estudis Ilerdencs. Dotació: 5.000 ?. Termini: 13 de setembre de 2013. Més informació
Publicat per Administrador a Ajuts i premis a les 22:12

Premi Fondena de protecció de la natura
Premi destinat a persones, entitats, associacions, institucions o grups de treball que desenvolupin una tasca creadora o
d&#8217;investigació que hagi representat una contribució important per a la conservació de la fauna i/o la flora de
l&#8217;Estat espanyol.
Convoca: Fundación Fondo para la Protección de la Naturaleza (Fondena). Dotació: 30.000 ?. Termini: 1 de juny de
2013. Més informació: Fundació Fondena. C/ General Castaños, 18. Madrid. Tel. 91 578 25 85
Publicat per Administrador a Ajuts i premis a les 22:05

Beca d?estudi de l?associacionisme cultural català
Beca al millor projecte d?estudi sobre l?associacionisme cultural català, les seves pràctiques i els seus valors, entès
des d?una perspectiva àmplia i transversal, amb voluntat de divulgació i de contribuir al pensament associatiu. L?estudi,
que ha de ser renovador i inèdit, podrà tenir un caràcter històric, sociològic, etnogràfic, antropològic, d?assaig, etc.
Convoca: Ens de l?Associacionisme Cultural Català. Dotació: 6.000 ?. Termini: 31 de maig de 2013. Més informació
Publicat per Administrador a Ajuts i premis a les 21:44

Abril: la mostra, a Torredembarra, Campllong i Santa Perpètua de Mogoda
Les itineràncies de l?exposició ?El món agrari a les terres de parla catalana? durant el mes d&#8217;abril són les
següents:
&#8212;Torredembarra. Del 5 al 27 d?abril a la Sala Lluís d?Icart. Acollida pel Centre d?Estudis Sinibald de Mas.
&#8212;Campllong. Del 2 al 14 d?abril al Local Social de Campllong. Acollida pel Centre d?Estudis Selvatans.
&#8212;Santa Perpètua de Mogoda. Del 22 d?abril al 2 de juny al Museu Municipal de Santa Perpètua de Mogoda.
Acollida pel Centre de Recerques Mogoda.
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 21:37
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2 febrer 2013

La signatura electrònica, necessària per a la tramitació telemàtica de les subvencions del
Departament de Cultura
Com ja sabeu, des de l?any 2012 les subvencions del Departament de Cultura es tramiten a través de la finestreta
única de l?OSIC (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural). Com a novetat, aquest 2013 totes les subvencions hauran
de ser tramitades telemàticament; per tant, és molt important que algun representant de la vostra entitat disposi de
signatura electrònica per poder presentar la sol·licitud. No s?admetran sol·licituds en paper.Les subvencions no sortiran
fins que no hi hagi un nou pressupost de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa podeu aprofitar aquests propers
dos mesos per tramitar la vostra signatura electrònica.
La signatura electrònica es pot tramitar a diferents organismes, entre els quals els Serveis Territorials de Cultura i
alguns Consells Comarcals.
Aquesta signatura digital només serveix per a persones físiques, per això cal que la tinguin el secretari de l?entitat o
aquelles persones autoritzades legalment a fer tràmits administratius. Caldrà que es personin en algun dels organismes
anteriorment relacionats, ja que han de presentar el DNI i hauran de signar. Té una validesa de quatre anys i es pot
renovar per internet per quatre anys més.
Per a més informació: http://www.idcat.cat.
Publicat per Administrador a Notícies a les 06:10

Número 24 de la revista ?Frontissa?
Ja tenim editat el núm. 24 de la revista semestral de la CCEPC Frontissa. Els articles que hi trobareu a les diferents
seccions són: &#8220;Des de la universitat&#8221; (article de Lluís Messeguer, UJI); &#8220;Una imatge, una
història&#8221; (les inundacions del riu llobregat de l&#8217;any 1971 a la ciutat de Cornellà de Llobregat);
&#8220;Coneguem els centres d&#8217;estudis&#8221; (Centre d&#8217;Estudis d&#8217;Altafulla);
&#8220;CCEPC&#8221; (les trobades territorials dels centres d&#8217;estudis); &#8220;IEC&#8221; (la Secció
Filològica de l&#8217;IEC); &#8220;Institut Ramon Muntaner&#8221; (Les revistes científiques dels centres
d&#8217;estudis: sistemes d&#8217;avaluació i criteris de qualitat); &#8220;L&#8217;entrevista&#8221; (Josep Riba i
Gabarró); &#8220;La finestra&#8221; (l&#8217;Enciclopèdia de Menorca, una experiència peculiar);
&#8220;L&#8217;Arxiu&#8221; (L&#8217;Arxiu històric de CCOO a Catalunya); &#8220;El Museu&#8221; (Museu
Etnogràfic de Ripoll); &#8220;Ressenyes i novetats bibliogràfiques&#8221;.
Publicat per Administrador a Notícies a les 18:44

Febrer: la mostra visita Sant Feliu de Llobregat, Argentona i Cerdanyola
Les itineràncies de l?exposició ?El món agrari a les terres de parla catalana? durant el mes de febrer són les següents:
-Sant Feliu de Llobregat. Centre Cívic Mas Lluí. Fins al 4 de febrer. Acollida pel Centre d?Estudis Comarcals del Baix
Llobregat.
-Argentona. Casa Gòtica. Fins al 25 de febrer. Acollida pel Centre d?Estudis Argentonins Jaume Clavell.
-Cerdanyola del Vallès. Museu i Poblat Ibèric de Ca n&#8217;Oliver. Del 25 de febrer a l?1 d?abril. Acollida pel
Col·lectiu de Recerques Arqueològiques de Cerdanyola (CRAC).
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 18:39

Adhesió a Coop 57
El passat mes de desembre la CCEPC va ser acceptada com a sòcia de Coop 57, una cooperativa de serveis financers
ètics i solidaris que es dedica a recollir estalvi popular per finançar projectes d?economia social i solidària. Coop57 té
dos tipus de socis:
-Socis de serveis. Poden fer aportacions econòmiques a Coop57 i rebre préstecs. Han de ser entitats d?economia
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social i solidària. La CCEPC entraria dins aquest grup.
-Socis col·laboradors. Són bàsicament persones que fan aportacions econòmiques a Coop57, però no poden rebre
préstecs.
Per fer-se sòcies de serveis de Coop57, les entitats han de passar una avaluació per garantir que s?adeqüin als seus
criteris ètics i socials. En moments com aquests en què les entitats pateixen problemes de finançament i de
disponibilitat a la tresoreria, us animem a conèixer Coop 57 com a alternativa als serveis bancaris tradicionals.
Publicat per Administrador a Notícies a les 15:53

III Jornada de Recerca Local, Patrimoni i Història Marítima
El passat 1 de desembre se celebrà la III Jornada Recerca Local, Patrimoni i Història Marítima, organitzada pel Museu
Marítim de Barcelona, la CCEPC i l?Institut Ramon Muntaner.
La jornada comptà amb una important assistència, de més de seixanta persones, i començà amb la conferència
inaugural ?Veus de la mar: el programa d?història oral del MMB?, a càrrec d?Enric Domingo i Inma Gonzàlez Sànchez.
Continuà amb dues taules de presentacions de recerques, en què es van presentar un total d?onze recerques
relacionades amb el patrimoni marítim local dels territoris de parla catalana. En va destacar el treball ?Les filles del mar.
Les dones i el mar en la societat catalana?, d?Eulàlia Torra Borràs i Eliseu Carbonell Camós, guanyadors del XII Premi
de Recerca Ricart i Giralt, convocat pel Museu Marítim de Barcelona i l?Institut Ramon Muntaner.
Per a més informació: http://www.mmb.cat i http://www.irmu.org.
Publicat per Administrador a Notícies a les 06:01

Canvi de data del VIII Col·loqui Internacional d?Estudis Transpirinencs
Les dates definitives de la celebració del VIII Col·loqui Internacional d?Estudis Transpirinencs són els dies 27, 28 i 29
de setembre de 2013. El Col·loqui, que se celebrarà a Núria (el Ripollès), se centra en l?estudi de la incidència de la
religió als Pirineus al llarg de la història des de perspectives diverses i actuals (antropologia, etnologia, història, art i
patrimoni, economia i turisme cultural, política, organització territorial, etc.).En aquesta ocasió el col·loqui s?estructura
en dos àmbits, als quals es podran presentar comunicacions (Àmbit 1: Paisatges de la religió: cultura material i
immaterial vinculada a la religió als Pirineus i Àmbit 2: La religió en la història pirinenca: continuïtats i ruptures) i en la
taula rodona ?Religió, patrimoni i poder?.
Els interessats a participar-hi mitjançant la presentació d?una comunicació als dos àmbits poden enviar les seves
propostes en forma de resum, amb una extensió màxima d?entre 500 i 2.000 caràcters. El termini de presentació és el
15 de juliol de 2013. Cal trametre el resum a l?adreça de correu electrònic pineda@irmu.org. El termini per lliurar el text
definitiu, que haurà de tenir una extensió d?entre 21.000 i 25.000 caràcters, és el dia 2 de setembre de 2013.
El preu de la inscripció general serà de 60 ? i el de la inscripció reduïda &#8212;per a membres de centres d?estudis i
estudiants&#8212; serà de 40 ?. El preu dóna dret a les actes, als dinars de dissabte i diumenge, al cremallera i a les
activitats complementàries que es programin.
La inscripció es podrà fer per via ordinària (fent arribat la butlleta per correu o correu electrònic) o per via electrònica
(mitjançant la butlleta que trobareu a www.irmu.org) abans del 25 de setembre de 2013.
Organitza: Centre d?Estudis Comarcals del Ripollès, Patronat Francesc Eiximenis ? Diputació de Girona, Coordinadora
de Centres d?Estudis de Parla Catalana, Centre d?Estudis Ribagorçans i Institut Ramon Muntaner.
Publicat per Administrador a Notícies a les 05:56

Premis KER a la Recerca
Premi al millor treball de recerca de batxillerat o treball de secundària que versin d?una manera general sobre la
Cerdanya en qualsevol àmbit o temàtica (ciència, tecnologia, medi natural, història, patrimoni, tradicions, art, llengua,
etc.) i que estiguin redactats en català.
Convoca: Grup de Recerca de Cerdanya. Destinataris: tots els alumnes de secundària i batxillerat de Catalunya i la
resta de l?estat espanyol o curs equivalent d?Andorra i França, de qualsevol nacionalitat. Dotació: Un ordinador portàtil
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i menció honorífica. Termini: 15 de juliol de 2013. Més informació
Publicat per Administrador a Ajuts i premis a les 05:38

Premi Terenci Thos i Codina
Premi al millor treball de recerca realitzat per estudiants de batxillerat i relacionat amb la comarcal del Maresme en
qualsevol dels àmbits de les Ciències humanes.
Convoca: Col·legi d&#8217;Advocats de Mataró i Grup d&#8217;història del Casal de Mataró. Dotació: 750 ?. Termini:
30 maig de 2013. Més informació: info@ghcmataro.org
Publicat per Administrador a Ajuts i premis a les 05:26

Beca Memorial Joan Camps
Beca al millor projecte de recerca sobre la història, l?economia o la societat de Granollers i/o el seu entorn comarcal.
Convoca: Centre d?Estudis de Granollers, Associació Cultural de Granollers i Ajuntament de Granollers. Dotació: 5.000
?. Termini: 30 de setembre de 2013. Més informació
Publicat per Administrador a Ajuts i premis a les 05:16
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8 juliol 2012

Nova versió del banc d?imatges del projecte sobre el món agrari
Des del passat 25 de juny s?ha implementat una nova versió del banc d?imatges del projecte ?El món agrari a les
terres de parla catalana?, allotjada en el portal de la Memòria Digital de Catalunya, coordinat pel Consorci de
Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC).
Aquesta nova versió del banc d?imatges modernitza la interfície i la visualització de les imatges per part de l?usuari;
incorpora eines web 2.0 (compartir, comentar, etiquetar, puntuar); suporta més col·leccions (i més grans); potencia la
personalització i el branding institucional; facilita i millora l&#8217;exportació en altres formats (OAI-PMH, XML, Dublin
Core Qualificat, etc.) i ofereix la consulta multidioma (català, castellà i anglès).
Podeu consultar aquesta nova versió del banc d?imatges en aquest enllaç.
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 02:35

Premi Ciutat d?Igualada d?investigació Jaume Caresmar
Premi al millor treball inèdit d?investigació sobre ciències humanes i socials i geografia referents a Igualada i/o a la
comarca de l?Anoia.
Convoca: Institut Municipal de Cultura de l&#8217;Ajuntament d&#8217;Igualada, Centre d&#8217;Estudis Comarcals
d&#8217;Igualada i Centre d?Estudis Antoni de Capmany de la Universitat de Barcelona. Dotació: 1.800 ?. Termini: 7
de setembre de 2013. Més informació
Publicat per Administrador a Ajuts i premis a les 04:17

20è aniversari de la CCEPC
Des de la Junta de Govern de la CCEPC no es volia deixar passar, tot i les dificultats econòmiques actuals,
l&#8217;ocasió de celebrar que el dia 6 de juny d&#8217;ara fa vint anys, a la ciutat de Vic, 23 centres d&#8217;estudis
van constituir la Coordinadora de Centres d&#8217;Estudis de Parla Catalana.
És per això que es va organitzar un senzill acte commemoratiu el divendres 22 de juny a la sala d&#8217;actes del
Palau Marc, seu de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Es volia compartir aquesta celebració amb
els centres d&#8217;estudis adherits, amb tots els membres de l&#8217;actual i de les anteriors juntes de govern i amb
les persones, les entitats i les institucions que han col·laborat o han donat suport a la Coordinadora durant aquest vint
anys, molt especialment amb l&#8217;equip humà de l&#8217;Institut Ramon Muntaner.Ens hi vam trobar una
cinquantena de persones, en representació de 24 centres d&#8217;estudis de gairebé la totalitat del nostre àmbit
territorial d&#8217;actuació. Presidí l&#8217;acte l&#8217;Honorable Ferran Mascarell, conseller de Cultura i soci
d&#8217;un dels nostres centres adherits, que va valorar molt positivament la tasca desenvolupada per la CCEPC
durant aquest vint anys.
L&#8217;acte es va obrir amb la projecció d&#8217;un audiovisual que recull les fites més importants d?aquest camí
fet, des dels objectius fundacionals a la realitat actual, saltejat amb entrevistes realitzades durant l&#8217;últim
Recercat a diferents membres dels centres adherits. Després dels parlaments de Mercè Renom, primera presidenta de
la Coordinadora, de Josep Santesmases, actual president i del Conseller de Cultura, es va oferir una copa de cava al
pati del palau.
Publicat per Administrador a Notícies a les 04:02

Adhesió del Centre d?Estudis de Subirats
El Centre d&#8217;Estudis de Subirats (CESUB), fundat l&#8217;any 2011, ha formalitzat la seva adhesió a la
Coordinadora. Els seus àmbits d&#8217;actuació són la recerca, la protecció i la divulgació del patrimoni històric,
cultural, artístic i natural de Subirats. Les seves dades són aquestes:
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Adreça: C/ de Ponent, 32. 08739 Sant Pau d&#8217;Ordal-Subirats (Alt Penedès)
A/e: cesubirats@gmail.com
Telèfon: 93 899 32 88
Contacte: Josep Mata
Lloc web: http://cesubirats.blogspot.com

Publicat per Administrador a Notícies a les 03:46

La CCEPC i l?IRM es fan ressò de la crida dels centres de la Franja a adherir-se a la reclamació dels
catalanoparlants de l?Aragó
Davant l&#8217;esborrany de la nova Llei de llengües que promou el Govern d?Aragó i que no reconeix la denominació
de llengua catalana i la denomina com a ?aragonès propi de l?àrea oriental?, els centres d&#8217;estudis de la Franja,
Institut d?Estudis del Baix Cinca, Associació Cultural del Matarranya i Centre d?Estudis Ribagorçans, aplegats en la
Iniciativa Cultural de la Franja, han realitzat un manifest on ?reclamen el reconeixement dels catalanoparlants a
l&#8217;Aragó?.
Els centres d&#8217;estudis promotors del manifest, que es pot consultar en aquest enllaç, fan una crida a les
associacions i centres d&#8217;estudis culturals i centres d&#8217;estudis locals i comarcals a adherir-s&#8217;hi en
defensa de la unitat de la llengua catalana a l?Aragó.
Podeu enviar les vostres adhesions a l&#8217;Associació Cultural del Matarranya ( acmatarranya@gmail.com ),
l&#8217;Institut d&#8217;Estudis del Baix Cinca ( iebc@iebc.cat ) i el Centre d&#8217;Estudis Ribagorçans (
ce.cerib@gmail.com ).
Publicat per Administrador a Notícies a les 03:15

?Plecs d?història local?, núm. 146
El núm. 146 dels Plecs d?història local, suplement d?història local de la revista L?Avenç, que editen conjuntament la
CCEPC i l?IRMU, està dedicat a les catedrals com a element patrimonial, tal i com es pot veure a l?editorial, titulada ?El
món de les catedrals avui: Una perspectiva interdisciplinària?, l&#8217;autora de la qual és Victòria Almuni, del Centre
d?Estudis Seniencs.
El dossier continua amb l?article ?A la recerca del Temple d?August: Les intervencions arqueològiques a la catedral de
Tarragona?, a càrrec de Josep Maria Macias (ICAC), Andreu Muñoz (Museu Bíblic Tarraconense) i Imma Teixell
(Ajuntament de Tarragona), i amb les aportacions de Josep Alanyà, dels arxius Capitular i Diocesà de Tortosa
(?Patrimoni cultural de l?Església a Catalunya: Les col·leccions d?art catedralícies i diocesanes?), i de Josep Lluís I
Ginovart, de la URV (?La catedral: La construcció i conservació de la ciutat de Déu construïda pels homes?). El número
es completa amb l?apartat de patrimoni, en què l?arquitecta Mercè Zazurca parla de la restauració de la catedral de
Tortosa, i amb les habituals seccions de ressenyes, novetats bibliogràfiques i noticiari.
Us recordem que podeu trobar la versió digital d?aquest número i dels anteriors dels Plecs d?història local en aquest
enllaç.
Publicat per Administrador a Notícies a les 03:05

V Trobada de Centres d?Estudis de les Comarques de Lleida
Una quarantena de persones, en representació de nou centres d&#8217;estudis, van assistir el dissabte 30 de juny a la
V Trobada de Centres d?Estudis de les Comarques de Lleida, celebrada a la sala nova de la Societat el Foment de
Sant Martí de Maldà-Riucorb (l?Urgell).
La jornada, organitzada per la CCEPC, l?Institut Ramon Muntaner i el Grup de Recerques de les Terres de Ponent, va
transcórrer segons el programa establert: presentació del projecte Hospitals, a càrrec de Joan Busqueta (UdL),
informació sobre els projectes de la Coordinadora de Centres d&#8217;Estudis de Parla Catalana i de l&#8217;Institut
Ramon Muntaner i la presentació de projectes de l?any 2012 dels centres d&#8217;estudis de les comarques de Lleida.
Va tancar la sessió la taula rodona &#8220;Present i futur digital: difusió i edició&#8221;, amb Lluís Foix, periodista, i
Antoni Daura, president del Gremi de Llibreters, que van compartir amb els assistents els seus posicionaments davant
les possibilitats que ofereix l&#8217;entorn digital aplicat a la comunicació i a l&#8217;edició.
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Després del dinar es va fer una visita guiada a Thafos. M, una necròpolis experimental, i a l?Espai Amenós, obra
artística singular.
La VI Trobada de Centres d&#8217;Estudis de les Comarques de Lleida tindrà lloc el 2013 a Pont de Suert, comptant
amb el Centre d&#8217;Estudis Ribagorçans com a amfitrions.
Publicat per Administrador a Notícies a les 02:55
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16 març 2012

Servei d?assessorament i pòlissa de responsabilitat civil
Volem recordar que la Coordinadora ofereix als centres d?estudis adherits, a través de l?assessoria Talaia, un servei
d?assessorament sobre temes relacionats amb la gestió de les entitats (comptabilitat, laboral, fiscal, o tràmits legals).
L?assessoria recomana que a partir del moment del contacte, que pot ser per correu electrònic, s&#8217;efectuï entre
les dues parts un contacte telefònic. És a través de la trucada que es pot contrastar la informació enviada i es produeix
l?intercanvi d?impressions. Contactes amb Talaia: tel. 932640356 (Josep Padrosa), a/e: josep@talaia.info.
Pel que fa a les pòlisses de responsabilitat civil ofertes fa mesos per la CCEPC a través de Catalana Occident als
centres adherits, cobreixen els possibles danys a tercers ocasionats durant el desenvolupament d?activitats
organitzades pels centres. Per a més informació contacteu amb nosaltres.
Publicat per Administrador a Notícies a les 22:51

Assemblees Ordinària i Extraordinària de la CCEPC
Xavier Fililla, president del CLR, dóna la benvingudaEl dissabte 25 de febrer es va celebrar al Centre de Lectura de
Reus la XX Assemblea General Ordinària i la XIII Assemblea General Extraordinària de la CCEPC.
Durant l?Assemblea Ordinària es va aprovar la memòria d?activitats de l?any 2011 i la proposta d?actuacions per a
aquest 2012, marcada per la continuïtat i el manteniment dels serveis permanents, com ara les eines de comunicació
(butlletí Infocentres, revistes Frontissa i Plecs d?Història Local), servei d?assessorament i cursos, edició de les actes
del congrés, entre d?altres, a més d&#8217;una doble itinerància de l?exposició sobre el món agrari.
Aquest programa d?activitats s?haurà de mantenir amb una reducció del pressupost de prop del 22% respecte a l?any
2011, quasi 31.000 ?. Un altre dels temes tractats va ser la temàtica del novè congrés de la Coordinadora, que hauria
de tenir lloc el 2013 o el 2014. Es va acordar vincular-lo als moviments de protesta de les dècades posteriors a la
Guerra de Successió, cosa que permetrà relacionar-lo amb el tricentenari del 1714.Pel que fa a l?Assemblea
Extraordinària, es va aprovar el text del Reglament de Règim Intern (RRI) de la Coordinadora, que marca la normativa
sobre alguns aspectes de funcionament intern, com ara la composició de la Junta de Govern, l?organització de les
Assemblees, el sistema de votació de les candidatures o la designació de representants a altres organismes.
Aquest RRI ja va marcar el procediment per a la votació de la meitat dels càrrecs a Junta de Govern, ja que s?hi van
presentar més candidatures a vocalies que càrrecs a cobrir.
Mesa electoral i votació dels càrrecs de la nova Junta de GovernLa Junta va quedar formada per les persones
següents: president, Josep Santesmases (Centre d?Estudis del Gaià); vicepresident primer, Carles Riba (Centre
d?Estudis Comarcals del Baix Llobregat); vicepresident segon, Narcís Figueras (Centre d?Estudis Selvatans);
secretària: Pilar Tarrada (Institut d?Estudis Penedesencs); tresorer, Ignasi Cuadros (Centre d?Estudis del Bages);
vocals, Lourdes Plans (Centre d?Estudis Històrics de Terrassa), Lourdes Plans (Centre d?Estudis Històrics de
Terrassa), Antoni Lluís Carrió (Institut d?Estudis Comarcals de la Marina Alta), Marcel Poblet (Centre d?Estudis de
L?Hospitalet), Enric Marquès (Centre d?Estudis Ribagorçans), Ramon Ten (Fundació Bosch i Cardellach), Tura Clarà
(Amics de Besalú i el seu comtat), Josep M. Ferran (Centre d?Estudis del Priorat), Jaume Mascaró (Institut Menorquí
d?Estudis), M. Teresa Borràs (Arxiu de Tradicions de L&#8217;Alguer), Rita Armenjach (Centre d&#8217;Estudis
Comarcals d?Igualada), Julià Lladó (Centre d&#8217;Estudis Argentonins) i Pau Vinyes (Centre d?Estudis Ignasi
Iglésias).
Han deixat la Junta Francesc Xavier del Hoyo (Institut d?Estudis Baleàrics), Pere Freixas (Patronat Francesc Eiximenis)
i Màrius Pont (Centre d?Estudis Planers), als qui s?agraeix la dedicació i les aportacions que hi han fet.
La jornada es va tancar amb un dinar i una visita guiada al Centre de Lectura.
Publicat per Administrador a Notícies a les 23:18

Adhesió del Centre d'Estudis Martorellencs
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Un nou centre ha formalitzat l&#8217;adhesió a la Coordinadora. Es tracta del Centre d&#8217;Estudis Martorellencs,
amb un àmbit territorial d&#8217;actuació que s&#8217;estén a Martorell i els municipis de l&#8217;antiga Baronia de
Castellvell de Rosanes (Castellví de Rosanes, Sant Esteve Sesrovires, Sant Andreu de la Barca, Abrera i Castellbisbal).
Les seves dades són:
Adreça: Apt. de Correus 1. Pl. de la Vila, 41. 08760 Martorell (Baix Llobregat)
A/e: intranetcem@gmail.com
Telèfon: 634 53 72 05
Contacte: Alfred Mauri Martí
Lloc web: www.infocem.net
Publicat per Administrador a Notícies a les 23:06

La mostra del món agrari visita Amposta i Mollerussa
Aquest mes de març ha començat la itinerància d?una segona còpia de l?exposició ?El món agrari a les terres de parla
catalana?, la qual cosa permetrà que la mostra, realitzada per la Coordinadora de Centres d?Estudis de Parla Catalana,
l?Institut Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural, es vegi simultàniament en dos emplaçaments alhora.D?aquesta
manera, una de les còpies es podrà visitar al recentment inaugurat Museu de les Terres de l?Ebre, d?Amposta. La
inauguració de l?exposició va tenir lloc el divendres 9 de març i s?hi podrà visitar fins al 8 d?abril. Com a esdeveniment
relacionat, el 22 de març es farà la presentació del llibre ¡Viva el sindicato! Pagesos a les Terres de l?Ebre (1939-1944),
a càrrec de l&#8217;autor, Antoni Gavaldà.
L?altra còpia de l?exposició es podrà visitar a la sala 1 del Pavelló Firal de Mollerussa els dies 17, 18 i 19 de març, amb
motiu de la Fira de Sant Josep d?aquesta població. La inauguració de la mostra, que anirà a càrrec de Jordi Sala,
Director General del Desenvolupament Rural del Departament d?Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, i Josep Santesmases, president de la CCEPC i vicepresident segon de l?Institut Ramon Muntaner, es farà el
dissabte 17 de març a les 6 de la tarda i es clourà amb la xerrada ?Agricultura i reg: paisatge i societat en evolució?, a
càrrec de Maribel Pedrol, directora de l?Espai Cultural dels Canals d?Urgell, i Felip Domènech, responsable d?aigua de
la Unió de Pagesos de Catalunya. L?assistència a l&#8217;acte és gratuïta, prèvia inscripció a l?adreça
jornades@fmr.cat o al telèfon 973 22 93 60.
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 22:41
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9 març 2013

Març: la mostra visita Eivissa i Cerdanyola del Vallès
Les itineràncies de l?exposició ?El món agrari a les terres de parla catalana? durant el mes de febrer són les següents:
&#8212;Santa Eulària des Riu (Eivissa). Sala d&#8217;exposicions de Santa Eulària des Riu. Fins al 24 de març.
Acollida per l?Institut d&#8217;Estudis Eivissencs.
&#8212;Cerdanyola del Vallès. Museu i Poblat Ibèric de Ca n&#8217;Oliver. Fins a l?1 d?abril. Acollida pel Col·lectiu de
Recerques Arqueològiques de Cerdanyola (CRAC).
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 15:55

Premi d?Història de la Medicina Oleguer Miró i Borràs
Poden optar a aquest premi totes les persones interessades en la temàtica històrica de les ciències de la salut amb
treballs que tractin sobre aspectes de la història de la medicina i de la salut dels territoris de llengua catalana. Els
treballs que s?hi presentin hauran de ser originals i inèdits.
Convoca: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Dotació: 3.000 ? i possibilitat de publicació del treball guardonat.
Termini: 20 de setembre de 2013. Més informació
Publicat per Administrador a Ajuts i premis a les 15:47

Premi Raimon Bonal i de Falgàs
Poden concórrer en aquest premi tots aquells treballs realitzats per joves de setze a divuit anys que versin sobre Canet
de Mar: la seva història, el seu medi natural, les seves arrels, les seves associacions, etc. Els treballs podran ser
plantejats tant individualment com en grup.
Convoca: Ajuntament de Canet de Mar. Dotació: 600 ?. Termini: 3 de juny de 2013. Més informació
Publicat per Administrador a Ajuts i premis a les 15:42
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Premi Ramon Juncosa d?Assaig i Biografia
L?objectiu d?aquest premi és fomentar l?elaboració de treballs d?investigació i estudi de tipus sociològic, històric, polític
o cultural en relació directa amb la Catalunya del Nord i de biografies de persones estretament vinculades amb aquest
mateix territori.
Convoca: Casa de la Generalitat a Perpinyà. Dotació: 1.500 ?. Termini: 29 de març de 2013. Més informació
Publicat per Administrador a Ajuts i premis a les 02:06

Premi de Recerca Climent Rollan
Poden optar a aquest premi treballs de recerca de memòria biogràfica, és a dir, relats biogràfics o històries vitals que
expliquin la vida d&#8217;un personatge real, no de ficció. També es poden explicar experiències vitals concretes.
Convoca: Ajuntament de Calafell. Dotació: 400 ?. Termini: 30 d&#8217;agost de 2013. Més informació
Publicat per Administrador a Ajuts i premis a les 01:59

L?Assemblea General de la CCEPC reuneix representants de 34 centres
Malgrat les condicions climatològiques, representants de 34 centres d&#8217;estudis van ser presents a Lleida, el 23
de febrer passat, a la XXI Assemblea General Ordinària de la CCEPC, que aquest any va ser acollida per
l&#8217;Institut d&#8217;Estudis Ilerdencs (IEI).
Durant l&#8217;esmorzar previ a l&#8217;assemblea vam comptar amb la l&#8217;assistència del director dels Serveis
Territorials de Cultura a Lleida, Sr. Josep Borrell. Les paraules de benvinguda van anar a càrrec del director de
l&#8217;IEI, Sr. Josep M. Solé i Sabaté, que va oferir la institució als centres.A l&#8217;assemblea es van aprovar les
memòries de l&#8217;any 2012 (activitats i execució del pressupost) i es van acordar els programes d&#8217;actuació i
el pressupost per l&#8217;any 2013. Cal destacar la preparació del IX Congrés de la CCEPC, que s&#8217;enfocarà
sobre la implantació dels Decrets de Nova Planta i tindrà lloc el febrer de 2014 a Cervera; l&#8217;organització a partir
d&#8217;aquesta primavera d&#8217;un cicle de conferències sobre la transició; el plantejament d&#8217;una nova
exposició itinerant i l&#8217;ampliació de l&#8217;oferta per a subscriure pòlisses de responsabilitat civil per part dels
centres a través de la Coordinadora.
L&#8217;Institut Ramon Muntaner també va exposar els principals eixos d&#8217;actuació i va fer el primer lliurament
dels carnets Recercat, adreçat als socis de centres d&#8217;estudis.
La sessió a l&#8217;IEI es va tancar amb una presentació del Museu Nacional d&#8217;Art de Catalunya, institució
que vol obrir-se a col·lectius com el nostre. La sessió de la tarda va continuar amb el tradicional dinar i una visita al
Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.
Publicat per Administrador a Notícies a les 01:43

Les colonitzacions de terres dels segles XIX i XX, a ?Plecs d?història local?
El passat mes de febrer s&#8217;ha editat el número 148 dels Plecs d&#8217;història local, suplement
d&#8217;història local de la revista L&#8217;Avenç editat per l&#8217;Institut Ramon Muntaner i la CCEPC.
El número està dedicat a les colonitzacions de terres als territoris de parla catalana durant els segles XIX i XX i compta
amb sengles articles dedicats als Masos Nous de Robert, a la plana Baixa del Ter, a càrrec de Joan Serra i Antoni
Roviras; a la colònia agrícola del Montgó (Xàbia i Dènia, Marina Alta), a càrrec de Joaquim Bolufer; al Poblenou del
Delta, a càrrec d&#8217;Emeteri Fabregat, i, finalment, a la colònia agrícola de Graugés, a Avià, a càrrec de Josep
Noguera i Canal.
A més de les aportacions del dossier, també hi trobareu les seccions habituals de ressenyes, novetats bibliogràfiques i
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noticiari.
El podeu consultar o descarregar en format PDF en aquest enllaç.
Publicat per Administrador a Notícies a les 01:33

Es posa en marxa el Carnet Recercat
El proppassat 4 de març es va posar en marxa el Carnet Recercat. El seu objectiu és crear un element que ens
identifiqui com a col·lectiu i que sigui una eina a través de la qual oferir avantatges als associats dels centres d?estudis
en diferents àmbits, principalment vinculats al món de la cultura.
Ja ens hem posat en contacte amb la majoria d?entitats de la CCEPC sol·licitant que ens feu arribar una base de dades
amb els noms i cognoms dels socis i els NIF per poder generar els carnets. Els primers centres que ho han fet ja han
rebut els carnets impresos. Us mantindrem informats dels descomptes a través del portal irmu.org i dels butlletins
mensuals que anirem enviant.Des d?aquí volem fer arribar el nostre agraïment a tots aquells organismes, institucions i
empreses que han volgut participar en el projecte, i deixem la porta oberta a anar incorporant tots aquells que vulguin
afegir-se a la iniciativa, que pot ser molt beneficiosa en ambdós sentits.
També ens podeu ajudar a aconseguir avantatges en institucions i empreses del vostre territori que estiguin
interessades a participar en el projecte. Només cal que ens passeu el contacte i nosaltres realitzarem els tràmits.
Per poder accedir als descomptes només cal que presenteu el vostre Carnet Recercat o que seguiu les instruccions
indicades. Gaudiu-ne!
Publicat per Administrador a Notícies a les 01:26
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2 desembre 2012

Desembre: la mostra visita Calonge, Vilafranca del Penedès i la Garriga
Després de poder-se visitar a Horta de Sant Joan fins al 2 de desembre, l?exposició ?El món agrari a les terres de parla
catalana? es presentarà durant el mes de desembre en aquestes altres localitats:
&#8212;Calonge. Castell de Calonge. Fins al 9 de desembre. Acollida per l?Ateneu de Calonge. Dia 30 de novembre a
les 20h a la Sala Fontova: Xerrada &#8220;El món agrari a l&#8217;Empordà&#8221;, amb la participació de David
Gràcia (Fundació Remença XXI); Dolors Mañas (Regidora de Cultura); Joan Molla (Ateneu Popular de Calonge); Jordi
Salip (GOB Menorca i IAEDEN) i Josep Santesmases (CCEPC i IRMU).
&#8212;Vilafranca del Penedès. Del 4 de desembre al 15 de gener. Acollida per l?Institut d?Estudis Penedesencs.
&#8212;La Garriga. Sala d?exposicions municipal. Del 10 al 30 de desembre. Acollida per l?Ajuntamnet de la Garriga.
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 21:54

IX Trobada d?Entitats i Associacions Culturals de les Comarques de la Diòcesi de Tortosa.
Arquitectura i Organització Territorial Templera a les Terres de l?Ebre
Fotografia: Salvador Carbó i SabatéEl dissabte 24 de novembre va tenir lloc a Horta de Sant Joan la IX Trobada
d?Entitats i Associacions Culturals de les Comarques de la Diòcesi de Tortosa, organitzada pel Museu Picasso d?Orta,
el Centre de Documentació de l?Ecomuseu dels Ports, l?Institut Ramon Muntaner, el Museu de les Terres de l?Ebre i la
Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la CCEPC, entre d?altres entitats.La trobada, que tingué una quarantena
d?assistents, girà al voltant de l?arquitectura i l?organització territorial templera a les Terres de l?Ebre, arran del 700
aniversari de la fi de l?orde del Temple. Després de la inauguració la Trobada començà amb la conferència ?El
patrimoni artístic del Temple a les Terres de l?Ebre?, a càrrec de Joan Fuguet, i seguidament es presentà el llibre Els
templers, guerrers de Déu: Entre Orient i Occident, de Rafael Dalmau editors, a càrrec de Carme Plaza. La trobada
continuà amb la conferència ?Els templers a les Terres de l?Ebre (1148-1213)?, a càrrec de Laureà Pagarolas i amb la
presentació de projectes vinculats de les comarques de la Diòcesi de Tortosa. Després del dinar a l?hotel Miralles
d?Horta de Sant Joan, la trobada finalitzà amb una visita a l?Ecomuseu dels Ports, una ruta picassana pel poble i una
visita al convent de Sant Salvador.
Publicat per Administrador a Notícies a les 21:32

Premi d?Assaig sobre la Ribera d?Ebre
Premi d&#8217;Assaig sobre la Ribera d&#8217;Ebre Artur Bladé i Desumvila. Poden optar-hi treballs inèdits d?assaig,
de recerca o d?investigació sobre història, art, etnologia, geografia, arqueologia, literatura, economia, lingüística,
política, folklore, sociologia, agricultura, geologia, botànica, zoologia, ecologia i noves tecnologies, relacionats amb la
Ribera d?Ebre, els seus pobles o els seus personatges. També hi poden optar memòries, diaris personals, biografies i
autobiografies.
Convoca: Centre d?Estudis de la Ribera d?Ebre. Dotació: 2.200 ? i publicació de l?obra dins la col·lecció Daliner.
Termini: 4 d?octubre de 2013. Més informació
Publicat per Administrador a Ajuts i premis a les 21:13
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4 novembre 2012

?Plecs d?història local?, núm. 147
Aquest mes de novembre surt un nou número, el 147, dels Plecs d?història local, suplement d?història local de la
revista L?Avenç, editat per l?Institut Ramon Muntaner i la CCEPC.
El número està dedicat a la premsa local històrica i conté un article de Jaume Guillamet, Francesc-Andreu Martínez i
Arnau Company sobre la premsa comarcal; un estudi de cas de l?evolució històrica de la premsa a Girona i Figueres, a
càrrec de Lluís Costa; i una aproximació a la premsa històrica vigatana de David Cao. A l?apartat de Patrimoni, Josep
Fàbregas explica l&#8217;estat de la qüestió de la digitalització de la premsa històrica catalana en l?actualitat, per
acabar amb els apartats habituals de ressenyes i novetats bibliogràfiques, agenda i noticiari.
Els pròxims dies trobareu la publicació, juntament amb l?edició en paper de la revista L?Avenç i en format digital, a
l&#8217;adreça http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/.
Publicat per Administrador a Notícies a les 22:35

La mostra visita Martorell, Horta de Sant Joan i Calonge
Després d&#8217;Ulldecona, on s&#8217;ha pogut veure fins al 4 de novembre, l?exposició ?El món agrari a les terres
de parla catalana? visitarà durant aquest mes les localitats següents:
&#8212;Martorell. Museu de l&#8217;Enrajolada. Fins al 19 de novembre. Acollida pel Centre d&#8217;Estudis
Martorellencs.
&#8212;Horta de Sant Joan. Ecomuseu dels Ports. Del 5 de novembre al 2 de desembre. Acollida pel Centre de
Documentació de l?Ecomuseu dels Ports.
&#8212;Calonge. Castell de Calonge. Del 20 de novembre al 9 de desembre. Acollida per l?Ateneu de Calonge.
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 22:23

VI Trobada d?Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme: Masies, Urbanisme i Poblament
El passat 20 d?octubre tingué lloc al Centre Cultural Can Lleonart d?Alella la VI Trobada d?Entitats de Recerca Local i
Comarcal del Maresme, organitzada en aquesta ocasió pel Grup de Recerca Cerquem les Arrels, l?Arxiu Comarcal de
Mataró, la CCEPC i l?Institut Ramon Muntaner, amb la col·laboració del Centre d?Estudis Argentonins, el Centre
d?Estudis Vilassarencs, el Centre d?Estudis Sant Cebrià i el Grup d?Història del Casal de Mataró i amb el suport de
l?Ajuntament d?Alella i del Consell Comarcal del Maresme.
La trobada d?enguany portava per títol &#8220;Masies, Urbanisme i Poblament al Maresme&#8221;, al voltant del qual
s?hi van presentar tretze comunicacions d?estudiosos i centres d?estudis de la comarca, així com la ponència
inaugural, ?Llogaret, terme, parròquia. La consolidació d?un municipi baixmaresmenc al segle X?, a càrrec de Cerquem
les Arrels. A banda d?aquesta ponència i de les comunicacions, també es dugué a terme una presentació de noves
entitats de la comarca, una visita guiada pel centre d?Alella i un dinar de germanor.
Cal destacar la participació de 68 inscrits i una vuitantena d?assistents, fet que consolida aquesta activitat com una de
les més importants dintre del calendari cultural del Maresme.
Publicat per Administrador a Notícies a les 22:18

Trobada de Centres d?Estudis del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat
El passat 6 d?octubre la CCEPC, l?Institut Ramon Muntaner i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
van organitzar la I Trobada de Centres d?Estudis del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat, que se
celebrà al castell d?Escornalbou. La trobada consistí en la taula rodona ?El paper de la recerca local: entre el món local
i el món acadèmic?, amb la participació de Ramon Arnabat, Pere Ysàs i el Sr. Josep Fàbregas; la presentació de les
entitats del territori, de les informacions d?interès de la CCEPC i l?IRMU i de l?anàlisi DAFO sobre el món dels centres
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d?estudis, i, finalment, la xerrada ?Les revistes científiques dels centres d?estudis: sistemes d?avaluació i criteris de
qualitat?, a càrrec de Pineda Vaquer. La trobada es complementà amb una visita guiada al castell d?Escornalbou i amb
un dinar de germanor.
Aquesta primera trobada comptà amb la participació d?una cinquantena de membres de centres d?estudis de la
demarcació, que posaren en comú les seves activitats i debateren sobre diferents aspectes de la tasca dels centres
d?estudis en el territori.
Publicat per Administrador a Notícies a les 22:05
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30 setembre 2012

La mostra visita Martorell, Lleida i Ulldecona
Durant els passats mesos d&#8217;agost i setembre, l&#8217;exposició ha estat programada a Castellfollit de
Riubregós, a Cabra del Camp, a la Sénia, a Altafulla i a Gelida. Les programacions més properes són:
?Martorell. Museu de l&#8217;Enrajolada. Del 2 d&#8217;octubre al 19 de novembre. Acollida pel Centre
d&#8217;Estudis Martorellencs.
?Lleida. Sala Gran de la Canonja de la Seu Vella. Del 24 de setembre al 7 d&#8217;octubre. Acollida pel Grup
d&#8217;Estudis Hortariu de l&#8217;Ateneu Popular de Ponent.
?Ulldecona. Casa de Cultura. Del 8 d&#8217;octubre al 4 de novembre. Acollida pel Centre d&#8217;Estudis
d&#8217;Ulldecona.
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 19:59

Premi Internacional de Recerca en Filologia Catalana Joan Solà
Premi al millor treball de recerca original de qualsevol de les àrees de semàntica, lexicologia i lexicografia de filologia
catalana.
Convoca: Institut d?Estudis Ilerdencs, Universitat de Lleida, Ajuntament de Bell-lloc d?Urgell, Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, Institut d?Estudis Catalans i Òmnium. Dotació: 10.000 ?. Termini: 23 d?abril de 2014.
Més informació: secretaria@filcat.udl.cat
Publicat per Administrador a Ajuts i premis a les 19:30
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3 juny 2012

Adhesió de Circare. Grup de Recerca Històrica
Un nou centre d&#8217;estudis s&#39;ha adherit a la CCEPC. Es tracta de Circare. Grup de Recerca Històrica, que té
com a línies principals de recerca i divulgació la infància i la dona com a subjectes històrics. Aquestes són les seves
dades:
Adreça: C/ de la Manxa, 4, soterrani, 3r 1a. 08032 Barcelona (el Barcelonès)
A/e: circare@hotmail.com
Tel.: 670 260 062
Persona de contacte: Elena Ràfols
Lloc web: http://www.infanciatuteladaenelfranquisme.cat
Publicat per Administrador a Notícies a les 02:15

La mostra sobre el món agrari, a la Pobla de Segur i l?Escala
L?exposició ?El món agrari a les terres de parla catalana?, produïda per la CCEPC, l?Institut Ramon Muntaner i la
Fundació del Món Rural, continua la seva itinerància. Aquesta vegada una còpia anirà a la Pobla de Segur, on es podrà
visitar del 9 al 24 de juny al Comú de Particulars (C/ de la Font, 17), gràcies a la col·laboració d?aquesta institució
pallaresa. L&#39;altra còpia té com a destinació el Museu de l&#39;Anxova i de la Sal de l&#39;Escala, on es podrà
visitar a partir del dia 28 de juny.
A banda, us recordem que, fins al 17 de juny, podreu veure l?exposició a la Masia de Can Déu de Sabadell. En aquest
cas l?entitat amfitriona és l?Obra Social ?Unnim?.
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 02:10
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5 maig 2012

Publicació del número 145 dels ?Plecs d?Història Local?
El mes d?abril passat s?ha publicat el núm. 145 dels Plecs d?Història Local, suplement d?història local de la revista
L?Avenç, realitzat per l?Institut Ramon Muntaner. Aquest número es dedica als moviments socials en el
tardofranquisme i la transició, i inclou treballs de Ramon Arnabat (ISOCAC-URV), Meritxell Ferré Baldrich
(ISOCAC-URV), Josep Santesmases i Ollé (Centre d?Estudis del Gaià) i Antoni-Lluís Carrió (Institut d?Estudis
Comarcals de la Marina Alta).A més, a l?apartat dedicat al patrimoni, el museòleg F. Menéndez i Pablo presenta ?Can
Riera. Espai de Memòria, de l?Hospitalet de Llobregat?, un nou equipament dedicat a la memòria històrica, mentre que
Sebastià Serra i Busquets (UIB) fa un repàs als estudis recents sobre moviments socials i culturals de les Illes Balears a
la darrera etapa de la dictadura i la transició democràtica a l?apartat de ressenyes. El número es completa amb els
apartats habituals de novetats bibliogràfiques, agenda i noticiari, on podreu trobar informació per participar en el
projecte Arxiu de la Memòria Personal.
Podeu trobar la versió digital d?aquest número i els anteriors dels Plecs d?Història Local en aquest enllaç.
Publicat per Administrador a Notícies a les 22:21

XVII Trobada de Centres d?Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona
El dissabte 5 de maig s&#8217;ha celebrat a Tossa (la Selva) la XVII Trobada de Centres d?Estudis Locals i Comarcals
de les Terres de Girona, organitzada pel Patronat Francesc Eiximenis i el Centre d?Estudis Tossencs.
La trobada va començar a dos quarts de deu del matí amb una visita al far de Tossa, a càrrec de David Moré. A la una
del migdia, a la sala Nau, va tenir lloc la taula rodona ?Història, vida i imaginari als fars?, amb la participació de David
Moré, Marc Soler Eleuteri. Posteriorment es van presentar els projectes de la CCEPC, de l?Institut Ramon Muntaner i
del Patronat Francesc Eiximenis, a càrrec de Josep Santesmases, M. Carme Jiménez i Narcís Figueras,
respectivament. A les tres de la tarda va tenir lloc un dinar, després del qual es va fer una visita al Museu Municipal de
Tossa.
Publicat per Administrador a Notícies a les 22:14

La mostra sobre el món agrari, a Sabadell i Falset
El dia 8 de març, amb la programació a Amposta de la segona còpia de l?exposició ?El món agrari a les terres de parla
catalana?, es va iniciar el doble circuit itinerant. El mes d&#8217;abril les dues còpies de l&#8217;exposició han viatjat
a Sabadell i a Falset.La còpia A, finalitzada la seva programació a la Fira de Sant Josep de Mollerussa, es va traslladar
a la Masia de Can Déu de Sabadell, acollida per l&#8217;Obra Social Unnim, patrocinadora del projecte, on es podrà
veure fins al 17 de juny.
La còpia B va deixar les instal·lacions del Museu de les Terres de l&#8217;Ebre a Amposta i s&#8217;allotjarà al Celler
Cooperatiu de la Cooperativa Agrícola Falset-Marçà, a Falset, fins al 10 de maig, coincidint amb els actes de celebració
del centenari de la cooperativa.
Us informarem puntualment dels actes d&#8217;inauguració i de les activitats paral·leles que s&#8217;hi puguin
organitzar.
Disseny dels itineraris
Finalitzat el dia 29 de febrer el termini per a la recepció de peticions de programació de l&#8217;exposició, vam rebre
prop de quaranta demandes. Tot i que la majoria d&#8217;entitats ens van fer arribar tres opcions de dates de
programació, moltes d&#8217;aquestes coincidien totalment o parcialment. Hem pogut quadrar més de la meitat de les
sol·licituds i la resta ho anem fem a poc a poc per oferir les dates lliures a les entitats que resten pendents de
programar, de les quals esperem la resposta per poder fer el següent oferiment de dates. Calculem que en pocs dies
podrem fer públic el calendari tancat de les itineràncies del període 2012-2013.
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 22:05
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12 febrer 2012

Assemblees Ordinària i Extraordinària de la CCEPC
Centre de Lectura de ReusAquest any celebrem l&#8217;Assemblea General de la Coordinadora a Reus, acollits pel
Centre de Lectura, el dissabte 25 de febrer. El programa d&#8217;activitats que hem fet arribar a tots els centres
d&#8217;estudis adherits inclou els temes a tractar a les sessions Ordinària i Extraordinària.
Durant l&#8217;Assemblea Ordinària es farà el balanç de les activitats desenvolupades durant l&#8217;any 2011, es
presentarà el tancament de l&#8217;exercici econòmic es farà una proposta de programa d&#8217;activitats i de
pressupost pel 2012 i s&#8217;aprovarà l&#8217;adhesió de quatre centres d&#8217;estudis. A l&#8217;Assemblea
Extraordinària aprovarem el Reglament de Règim Intern de la CCEPC i es procedirà a la renovació de la meitat dels
càrrecs a Junta de Govern.
Com sempre, tancarem la jornada amb el tradicional dinar i una visita al Centre de Lectura. El termini per confirmar
l&#8217;assistència i els dinars finalitza el 22 de febrer.
Publicat per Administrador a Notícies a les 19:35

Adhesió del Grup d'Estudis Hortariu de Lleida
Un nou centre d&#8217;estudis s&#8217;ha adherit a la CCEPC. Es tracta del Grup d&#8217;Estudis Hortariu, creat en
el marc de la secció d&#8217;Humanitats de l&#8217;Ateneu Popular de Ponent, entitat amb 1.500 socis i seu a Lleida.
Aquestes són les seves dades:
Grup d&#8217;Estudis Hortariu. Ateneu Popular de Ponent
C/ de Pau Claris, 10. 25008 Lleida
Tel. 973 24 71 72
Adreça electrònica: gruphortariu@gmail.com
Lloc web: http://www.ateneulleida.cat
Publicat per Administrador a Notícies a les 19:35

Número 22 de la revista "Frontissa"
Segurament ja heu rebut a la seu de la vostra entitat el número 22 de la nostra revista semestral Frontissa,
corresponent al mes de desembre de 2011. En aquest número trobareu, entre d&#8217;altres, els articles dedicats al
Patronat d&#8217;Estudis Històrics d&#8217;Olot i Comarca, a la Institució Catalana d&#8217;Estudis Agraris, a
Benigne Marquès i Sala i a l&#8217;Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya, a més de les seccions
dedicades a les novetats bibliogràfiques i a les notícies generades per la Coordinadora i l&#8217;Institut Ramon
Muntaner. El podeu descarregar en format PDF des d&#8217;aquesta pàgina.
El passat 23 de gener el consell de redacció de la revista es va reunir per establir els continguts dels números 23 i 24,
corresponents als mesos de juny i desembre de 2012.
Us recordem que és molt important que ens feu arribar les vostres publicacions per fer-ne difusió al butlletí i a la revista.
Publicat per Administrador a Notícies a les 19:30

Moltes gràcies, Eva
Des de finals del mes de desembre l&#8217;Eva Garcia Lleixà ja no treballa amb nosaltres. Els reajustaments
pressupostaris de la CCEPC no han fet possible la seva continuïtat i l&#8217;hem hagut de rescindir el contracte.
D&#8217;aquesta manera veiem reduït el personal laboral dedicat a la gestió de l&#8217;entitat i dels seus projectes.
L&#8217;Eva es va incorporar a la Coordinadora el mes de novembre de 2008, i des de llavors ha estat un suport molt
important per poder desenvolupar alguns dels nostres projectes, de manera especial el del món agrari. Com a membre
del Centre d&#8217;Estudis Seniencs segur que la trobarem, com sempre, en alguna de les nostres activitats. Molta
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sort.
Publicat per Administrador a Notícies a les 19:28

Itinerància i oferiment d'una segona còpia de la mostra sobre el món agrari
Inauguració de la mostra a IgualadaFins al dia 19 de febrer l&#8217;exposició &#8220;El món agrari a les terres de
parla catalana&#8221; es pot veure al Museu de la Pell d&#8217;Igualada, acollida pel Centre d&#8217;Estudis
Comarcals d&#8217;Igualada. La programació va coincidir amb la 1a Trobada de Recerca de l&#8217;Anoia. Després
viatjarà a la Fira de Sant Josep de Mollerussa, els dies 17, 18 i 19 de març. La segona còpia començarà la seva
itinerància al Museu de les Terres de l&#8217;Ebre, a Amposta, on estarà oberta al públic des del dia 9 de març fins a
l&#8217;1 d&#8217;abril.
Oferiment.? En aquests moments ja tenim la segona còpia de l&#8217;exposició acabada. Per poder començar a
definir el doble circuit d&#8217;itinerància per als anys 2012 i 2013 hem fet públiques les bases que regularan la cessió
de l&#8217;exposició. Les entitats o institucions que la vulguin programar tindran de termini fins el 29 de febrer per
fer-nos arribar les seves peticions de programació.Les entitats promotores de l&#8217;exposició han tingut en compte
l&#8217;aportació feta al projecte per entitats i institucions que hi ha col·laborat i per aquest motiu, aquest esforç es
compensa amb unes millors condicions per a programar l&#8217;exposició.
Ja ens estan arribant força peticions i caldrà definir uns recorreguts que facilitin el transport, l&#8217;aprofitament de
recursos i la importància que pot assolir l&#8217;exposició a cada lloc. Aquests recorreguts quedaran definits i es faran
públics els primers dies del mes de març.
A l&#8217;apartat dedicat al projecte del món agrari dins el portal de l&#8217;IRM hi trobareu les bases, el full de
demanda i una breu fitxa tècnica. Per a qualsevol altre dubte o suggeriment, contacteu amb la CCEPC (tel. 93 324 95
95, ext.131, a/e ccepc@iec.cat).
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 19:18

Nou número dels "Plecs d?història local"
Aquest mes de febrer s?ha publicat el número 144 dels Plecs d?història local, suplement d?història local de la revista
L?Avenç editat per l?Institut Ramon Muntaner. El dossier porta per títol Noves propostes d?aproximació al patrimoni
des dels centres d?estudis, i compta amb un editorial de Victòria Almuni i de M. Carme Jiménez.
El primer dels articles, ?Els centres d?estudis i el patrimoni. Una proposta: les comissions cíviques de patrimoni?, va a
càrrec de Carles Riba i Romeva, mentre que Esther Hachuel s?encarrega de la segona aportació, ?La Comissió Cívica
del Patrimoni del Baix Llobregat?, i Victòria Almuni i Josep Francesc Moragrega Font de l?última, ?La Comissió Cívica
del Patrimoni de les Terres de l?Ebre?.L?apartat de patrimoni es dedica a la reedició de l?obra Els castells catalans per
part Rafael Dalmau editor, i va a càrrec de Joan Fuguet Sans. Com sempre, el suplement es complementa amb les
habituals seccions de ressenyes bibliogràfiques, tria de novetats i noticiari.
Podeu consultar el text complet d&#8217;aquest número, així com els anteriors, al web
http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/
Publicat per Administrador a Notícies a les 19:03
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8 desembre 2011

Preparació de l'Assemblea General de 2012
Assemblea de 2011 a SolsonaLa XX Assemblea General de la CCEPC, corresponent a l&#8217;any 2012, tindrà lloc al
Centre de Lectura de Reus, entitat que ens acollirà el dissabte 25 de febrer de 2012. Com ja sabeu,
l&#8217;Assemblea General és el principal marc de trobada dels centres de la Coordinadora i el moment de fer balanç
de les activitats i la gestió desenvolupades durant l&#8217;any i debatre els plantejaments i objectius per a l&#8217;any
següent.
Aquesta vegada també celebrarem la XIII Assemblea General Extraordinària, que haurà de cobrir la meitat dels càrrecs
de la Junta de Govern (presidència, vicepresidència primera, secretaria i quatre vocalies). Com cada any, després de
les sessions assembleàries, gaudirem d&#8217;un dinar i d&#8217;una visita comentada. Durant el mes de gener
començarem a trametre documentació sobre l&#8217;organització de l&#8217;assemblea i la documentació adient per
a la presentació de candidatures per part de les entitats adherides.
Publicat per Administrador a Notícies a les 19:21

VIII Congrés de la CCEPC: "1960-1980. Transicions i canvis a les terres de parla catalana"
La inauguració del congrés va tenir lloc al Museu d&#8217;Història de Catalunya el dijous 10 de novembre amb
l&#8217;acte inaugural i la ponència de Jordi Borja.
El divendres 11 de novembre el congrés es va traslladar a l&#8217;auditori del Citilab de Cornellà de Llobregat, on es
van desenvolupar les ponències i relatories de les diferents sessions corresponents als àmbits temàtics del congrés. Al
vespre es va inaugurar l&#8217;exposició del Centre d&#8217;Estudis Comarcals del Baix Llobregat &#8220;Tothom al
carrer. La lluita antifranquista al Baix Llobregat, 1960-1979&#8221;. Divendres i dissabte també es van celebrar taules
rodones amb la participació de ponents i públic assistent, que van ser molt riques en participació i plantejaments.El
congrés es va tancar amb el desig de continuar treballant moltes de les línies marcades per les ponències i
comunicacions del congrés i amb un prec per la continuïtat del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i
pel suport que aquesta institució ha donat al treball desenvolupat al territori pels centres d&#8217;estudis.
S&#8217;han presentat al congrés 35 comunicacions, 8 ponències i 3 relatories, que seran recollides a les
corresponents actes, mentre que hi ha hagut 80 persones inscrites i més de 100 assistents a les diverses sessions del
congrés a més dels 120 assistents a la inauguració de l&#8217;exposició.
Les sessions del congrés es van retransmetre en directe via web i sabem que 180 persones ens han seguit virtualment,
algunes d&#8217;elles des de llocs com els EUA.
Publicat per Administrador a Notícies a les 19:20

Jornades sobre "Comunicació i patrimoni cultural"
Aquest any estem incidint en les eines de difusió i comunicació de les entitats. Durant el mes de novembre us vam
oferir les dues jornades organitzades per l&#8217;Ens de Comunicació Associativa. Ara hem tingut l&#8217;oportunitat
de col·laborar amb l&#8217;entitat Taula de Comunicació en l&#8217;organització de les seves VIII Jornades de
Comunicació que, sota el títol &#8220;Comunicació i patrimoni cultural&#8221;, se celebren al Col·legi de Periodistes
(Rambla de Catalunya, 10 de Barcelona) els dies 14 de desembre (sessions de matí i de tarda) i 15 de desembre
(sessió de matí).Els objectius de la jornada són:
-Analitzar el panorama actual quant a la relació entre els mitjans de comunicació i el món de la cultura i les sinèrgies
que s&#8217;estableixen entre ambdós sectors.
-Reflexionar sobre les perspectives de futur d&#8217;ambdós móns (cultura i comunicació), tenint en compte les
possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
-Conèixer exemples de bones pràctiques tant pel que fa a les estratègies comunicatives dutes a terme des del sector
cultural com dels mitjans de comunicació que aposten per fer difusió del patrimoni cultural.
-Intercanviar experiències i punts de vista entre professionals de la comunicació i professionals de la cultura tot buscant
punts de connexió i oportunitats de cooperació
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Les sessions s&#8217;estructuren en ponències i taules rodones. La inscripció és gratuïta i inclou el dinar, però cal
formalitzar-la abans del dia 12 de desembre a través del formulari que trobareu aquí.
Publicat per Administrador a Notícies a les 19:15

V Trobada d'entitats de recerca local i comarcal del Maresme
El Grup de Recerca la Filferrada va acollir en el marc del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt la V Trobada
d&#8217;Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme. Aquesta edició, celebrada el dissabte 3 de desembre,
girava al voltant de la temàtica &#8220;El Maresme i la conflictivitat bèl·lica&#8221; i va comptar amb
l&#8217;assistència d&#8217;una seixantena d&#8217;inscrits.Obrí la jornada la conferència d&#8217;Albert Ciller
&#8220;Associacionisme obrer vilassarenc: tasca social i cultural en contextos conflictius&#8221; i a continuació
s&#8217;hi van exposar les quinze comunicacions presentades a la trobada, la majoria de les quals relacionades amb
la Guerra Civil. Gran part d&#8217;aquests treballs obren noves línies de recerca a la comarca i plantegen la necessitat
del treball en xarxa.
Després del dinar, la jornada es va tancar amb una visita als diferents espais vinculats a l&#8217;associacionisme obrer
vilassarenc.
Publicat per Administrador a Notícies a les 19:09

IV Trobada de Centres d'Estudis d'Eramprunyà
El dissabte dia 3 de desembre, amb el GREHIC com a amfitrió, va tenir lloc a Castelldefels aquesta trobada que acull
els centres d&#8217;estudis de l&#8217;antiga baronia d&#8217;Eramprunyà (el Baix Llobregat). La trobada, dedicada
a la preservació del patrimoni, va començar amb una recepció festiva a càrrec de l&#8217;Agrupació de Cultura
Popular de Castelldefels. Les quinze comunicacions presentades van tenir un alt nivell, així com la taula rodona
final.S&#8217;hi van exposar casos com els dels senyals de delimitació territorial ?Fita de Cova Fumada de 1592, les
Forques de 1320-, dels arxius dels masos de Begues, del Casc Antic de Viladecans, dels aplecs de Sant Miquel o del
patrimoni mariner d&#8217;Eramprunyà. Les conclusions van ser que la experiència ens diu que els millors resultats
s&#8217;han aconseguit a base de l&#8217;esforç i la lluita de les entitats, que no sempre calen grans inversions i que
el context de crisi pot ser una oportunitat. La pujada i visita a la Torre Barona, no accessible des de fa dècades, va ser
un moment memorable de la Trobada.
Publicat per Administrador a Notícies a les 19:05

VIII Trobada d'entitats de les comarques de la diòcesi de Tortosa sobre protecció del patrimoni
El passat 26 de novembre es va dur a terme a l&#8217;EMD de Jesús (el Baix Ebre) la VIII Trobada d&#8217;entitats i
associacions culturals de les comarques de la diòcesi de Tortosa, sobre el tema &#8220;El patrimoni: estudi, protecció,
valorització i vindicació&#8221;, organitzada en aquesta ocasió pel Centre d&#8217;Estudis de la Indumentària
Tradicional de les Terres de l&#8217;Ebre (CEITTE), el Museu de les Terres de l&#8217;Ebre, l&#8217;Institut Ramon
Muntaner i l&#8217;EMD de Jesús, amb la col·laboració de la CCEPC.La Trobada començà amb la presentació de la
Comissió Cívica de Patrimoni de les Terres de l&#8217;Ebre, en què Josep Moragrega, membre del CERE i
vicepresident de la Comissió Cívica de Patrimoni de les Terres de l&#8217;Ebre, Dolors Queralt, presidenta de la Junta
Gestora, i Victòria Almuni, presidenta de la CCPTE, mostraren els antecedents, la creació i el funcionament
d&#8217;aquest nou organisme de protecció del patrimoni ebrenc.
Posteriorment, Ferran Torta, arquitecte i membre de la Comissió Cívica de Patrimoni de les Terres de l&#8217;Ebre, va
pronunciar la conferència &#8220;Figures de protecció del patrimoni&#8221;, seguit d&#8217;Àlex Farnós, director del
Museu de les Terres de l&#8217;Ebre, amb la xerrada &#8220;El SAM (Sevei d&#8217;Atenció als Museus) del Museu
de les Terres de l&#8217;Ebre&#8221;.
Per últim es presentaren tres projectes vinculats al patrimoni de les comarques de la Diòcesi de Tortosa:
&#8220;Itineraris per les Terres de Cruïlla&#8221;, a càrrec dels centres d&#8217;estudis de les terres de cruïlla; la
restauració de l&#8217;ermita de la mare de Déu de la Misericòrdia de la Fatarella (2010-2012), a càrrec del Centre
d&#8217;Estudis de la Fatarella, i &#8220;Les fortificacions de la Guerra Civil a la costa del terme municipal
d&#8217;Alcanar&#8221;, a càrrec de l&#8217;Associació Cultural Lo Rafal. L&#8217;acte es clogué amb un recital
poètic de l&#8217;obra de Gerard Vergés.
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La VIII Trobada d&#8217;Entitats i Associacions Culturals de les Comarques de la Diòcesi de Tortosa va servir per
posar en comú les diferents iniciatives de protecció patrimonial que realitzen els diferents centres d&#8217;estudis i
associacions culturals de les Terres de l&#8217;Ebre, amb una participació significativa d&#8217;aquestes entitats.
Publicat per Administrador a Notícies a les 18:55

Visita a Torroella i Igualada
El divendres 25 de novembre es va inaugurar l&#8217;exposició a la Capella de Sant Antoni de Torroella de Montgrí,
acollida per l&#8217;Associació de Masos de Torroella de Montgrí i L&#8217;Estartit i Can Quintana. Museu de la
Mediterrània, en el marc de la celebració de la Fira de Sant Andreu de la mateixa localitat.El dissabte 26 de desembre
va tenir lloc la conferència &#8220;Ara fa cent anys&#8230; Els masos nous d&#8217;en Robert. Una gran
transformació de la Plana&#8221;, a càrrec d&#8217;Antoni Roviras, Ramon Ripoll i Marciano
Cárdaba.L&#8217;exposició romandrà oberta al públic a Torroella de Montgrí fins al 12 de desembre.
La primera visita de l&#8217;exposició durant l&#8217;any 2012 serà al Museu de la Pell d&#8217;Igualada, acollida
pel Centre d&#8217;Estudis Comarcals d&#8217;Igualada des del 13 de gener fins al 19 de febrer, i coincidirà amb la I
Trobada de Centres d&#8217;Estudis de l&#8217;Anoia.
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 18:46
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13 novembre 2011

Oferiment de l?exposició sobre el món agrari
Des de la seva inauguració el mes de març, al Palau Robert de Barcelona, l&#8217;exposició &#8220;El món agrari a
les terres de parla catalana&#8221; ha estat programada per encàrrec d&#8217;entitats i institucions que van
col·laborar econòmicament amb el projecte o bé a fires agrícoles i esdeveniments d&#8217;especial interès com ara el
Recercat, trobades o jornades.
Els organitzadors ?la Coordinadora de Centres d&#8217;Estudis de Parla Catalana, l&#8217;Institut Ramon Muntaner i
la Fundació del Món Rural? som conscients que la mostra té i tindrà una forta demanda, com ens ho demostra el fet
que contínuament estem rebent peticions per a acollir-la. Davant aquest fet, us informem que la previsió és poder-ne fer
una segona còpia a finals d&#8217;any o inicis de l&#8217;any 2012, amb l&#8217;objectiu de gestionar-ne un doble
circuït.
A finals d&#8217;aquest any esperem fer pública l&#8217;oferta i les condicions per poder acollir l&#8217;exposició,
amb avantatges per als centres d&#8217;estudis de la CCEPC i les entitats i institucions que han col·laborat amb
nosaltres o han donat suport al projecte.Estada a Torroella de Montgrí
Després d&#8217;haver-se pogut visitar a l&#8217;Espluga de Francolí, la mostra viatja ara a terres gironines,
concretament a Torroella de Montgrí, on l&#8217;Associació de Masos de Torroella de Montgrí i l&#8217;Estartit
(AMTE) l&#8217;acollirà des del 25 de novembre fins al 12 de desembre a la Capella de Sant Antoni, en el marc de la
Fira de Sant Andreu. La inauguració tindrà lloc el divendres 25 de novembre, a les 8 del vespre. El dia 26 de novembre
es preveu l&#8217;organització d&#8217;una conferència sobre el centenari dels masos nous.
Presentació del catàleg
El passat divendres, 28 d&#8217;octubre, a les 7 de la tarda, va tenir lloc a la sala d&#8217;actes del Museu de la Vida
Rural de l&#8217;Espluga de Francolí la presentació del catàleg de la mostra. Hi van intervenir el Sr. David Rovira,
diputat de la Diputació de Tarragona i alcalde de l?Espluga de Francolí; el Sr. Josep Santesmases, president de la
CCEPC i vicepresident segon de l?IRM; el Sr. Carles Duarte, director de la Fundació Lluís Carulla, i l?escriptor i Premi
d?Honor de les Lletres Catalanes Josep Vallverdú.
L&#8217;edició està prologada pel doctor Joan Vilà-Valentí i afegeix set textos intercalats entre els diferents àmbits
temàtics, els autors del quals són Martí Boada, Jordi Peix, Meritxell Serret, Joan Rendé, Ignasi Aldomà, Pep Riera i
Francesc Reguant. Tanca el llibre l&#8217;epíleg de Jordi Llavina.
Aviat farem arribar un exemplar del catàleg a tots els centres d&#8217;estudis adherits a la CCEPC, així com a totes
les persones, entitats i institucions que han col·laborat amb el projecte.
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 20:16
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1 octubre 2011

Itinerància i presentació del catàleg
L?exposició ?El món agrari a les terres de parla catalana? no ha fet vacances. Durant els mesos d?agost i setembre ha
visitat Santes Creus, Prada de Conflent, Elna i Lleida. Amb motiu de la pròxima estada a l&#8217;Espluga de Francolí
presentarem el catàleg de l&#8217;exposició.A Prada de Conflent (17 al 24 d?agost), la mostra es va programar dins el
marc de la Universitat Catalana d?Estiu i de les XXVI Jornades sobre Cooperativisme, organitzades aquestes per la
Fundació Roca i Galès.
Seguint el petit circuit per la Catalunya del Nord, va ser al vestíbul de l?Ajuntament d?Elna del 29 d?agost al 17 de
setembre, acollida per l?entitat Terra dels avis i acompanyada del cicle de sis conferències ?El viatge en el patrimoni
agrícola del Roselló?, impartides en català i en francès.
Del 29 de setembre al 2 d?octubre s?ha pogut veure al recinte firal de Lleida, en el marc de la Fira de Sant Miquel.
La següent parada de l?exposició serà a l?Espluga de Francolí, del 7 d?octubre al 6 de novembre, acollida per la
Fundació Lluís Carulla ? Museu de la Vida Rural, col·laboradors del projecte. Coincidint amb aquesta estada a
l?Espluga, el dia 28 d?octubre a les 19 hores es presentarà el catàleg de l?exposició, que en aquests moments tenim a
impremta. Us farem arribar la invitació a aquest acte a totes les persones i entitats que heu col·laborat amb el projecte
així com a tots els centres d?estudis de la CCEPC. Si no hi podeu assistir us trametrem un exemplar del catàleg.
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 20:03

VIII Trobades Culturals Pirinenques. La Marca Pirineus
El 29 d?octubre se celebrarà a Escaldes-Engordany, Capital de la Cultura Catalana 2011, les VII Trobades Culturals
Pirinenques, que en aquesta edició porten com a títol La Marca Pirineus, amb l?objectiu de debatre sobre què és allò
que distingeix els Pirineus de les altres serralades.
L?Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d?Estudis de Parla Catalana col·laboren amb aquestes
Trobades, organitzades per la Societat Andorrana de Ciències, l?Àmbit de Recerques del Berguedà, els Amics de
Besalú i el seu Comtat, el Centre d?Estudis Ribagorçans, el Centre d?Estudis del Ripollès, l?Institut d?Estudis Aranesi,
l?Institut d?Estudis Ceretans, l?Institut d?Estudis Comarcals de l?Alt Urgell, l?Ecomuseu de les Valls d?Àneu i
PirineuFòrum.
L?assistència a les trobades és lliure i gratuïta. Més informació
Publicat per Administrador a Notícies a les 19:48
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31 juliol 2011

Ampliat el termini de presentació de propostes de comunicacions al congrés de la CCEPC
El 29 de juliol passat era inicialment el termini per a la presentació de propostes de comunicacions (títol i resum) al VIII
Congrés de la CCEPC, &#8220;1960-1980. Transicions i canvis a les terres de parla catalana&#8221;. La resposta
rebuda fins ara ha estat molt bona, però hem rebut sol·licituds per part de persones interessades a participar-hi que
demanaven més temps. És per això que hem decidit ampliar el termini fins al dia 15 de setembre.
A banda d&#8217;això, ja hem donat a conèixer el programa sencer del congrés. Us en fem cinc cèntims.Dijous, 10 de
novembre (Museu d&#8217;Història de Catalunya).
19.30 h Conferència inaugural. Jordi Borja (UOC): &#8220;La ciutadania productora dels canvis i de les
transicions&#8221;.
Divendres, 11 de novembre (Citilab. Cornellà de Llobregat).
Àmbit 1. Ideologia, cultura i identitats
9.30 h. Ponència. Carles Santacana (UB): &#8220;Noves idees i praxi cultural en una societat en canvi sota la
dictadura&#8221;.
10.45 h. Ponència. Sebastià Serra (UIB): &#8220;La producció cultural i la difusió de les idees, de la dictadura a la
democràcia a les Illes Balears&#8221;.
11.30 h. Relació de comunicacions. Enric Prat (CEMS-UPF).
Àmbit 2. Moviments socials
16.00 h. Ponència. Jaume Botey (UAB): &#8220;Església i moviments de resistència antifranquista a
Catalunya&#8221;.
16.45 h. Ponència. Xavier Domènech (UAB): &#8220;Moviments socials, societat civil i canvi polític a
Catalunya&#8221;.
17.30 h. Relació de comunicacions. Mercè Renom (CEMS-UPF i CECBLL).
18.30 h. Conferència. Andreu Balent: &#8220;Visió amb compromís des de la Catalunya del Nord (1967-1977)&#8221;.
Dissabte, 12 de novembre (Citilab. Cornellà de Llobregat)
Àmbit 3. Associacionisme i sociabilitat
9.30 h. Ponència. Josepa Cucó (UV): &#8220;Sociabilitats de gènere: descobertes i noves conquestes&#8221;.
10.45 h. Ponència. Montserrat Duch (URV): ?Sociabilitat popular a la Catalunya del segon franquisme: espais de
llibertat en construcció&#8221;.
11.30 h. Relació de comunicacions. Marc Andreu (historiador i periodista).
12.30 h. Taula rodona. Moderador: Ramon Arnabat (URV).
Feu clic aquí per descarregar el programa en format PDF.
Publicat per Administrador a Notícies a les 05:52

Visita a Santes Creus i a la Catalunya Nord
Durant els mesos d&#8217;estiu, l&#8217;exposició &#8220;El món agrari a les terres de parla catalana&#8221;
continua la seva itinerància. Fins al 15 d&#8217;agost es podrà visitar al Reial Monestir de Santes Creus. La
presentació de la mostra, organitzada amb la col·laboració del Centre d&#8217;Estudis del Gaià i el Museu
d&#8217;Història de Catalunya, va tenir lloc el passat 24 de juliol amb una xerrada a càrrec de Pep Riera.
Posteriorment l&#8217;exposició recalarà a Prada de Conflent, en el marc de les XXVI Jornades sobre Cooperativisme:
les Cooperatives als Territoris de Parla Catalana, organitzades per la Fundació Roca i Galès i la Universitat Catalana
d&#8217;Estiu. La inauguració es durà a terme el 17 d&#8217;agost a les 5 de la tarda i es podrà visitar fins al dia 24
del mateix mes.
La segona parada de la itinerància de l&#8217;exposició a la Catalunya del Nord es farà a Elna (el Rosselló), amb la
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col·laboració de l&#8217;associació Terra dels Avis. L&#8217;exposició serà visitable a l&#8217;Ajuntament
d&#8217;Elna des del 29 d&#8217;agost fins al 17 de setembre i es clourà el mateix dia 17 amb el cicle de
conferències El viatge en el patrimoni agrícola del Rosselló.
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 05:39

Adaptació dels estatuts dels centres d'estudis catalans
En diverses ocasions hem comentat la necessitat que tenen la majoria d&#8217;associacions catalanes d?adaptar els
seus estatuts a la Llei 4/2008, del 24 d&#8217;abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. Fins fa poc, semblava
un requisit que s&#8217;havia d&#8217;assolir abans del mes d&#8217;agost passat.
Des de la CCEPC hem comunicat que el Registre d?Associacions ha suavitzat les condicions d&#8217;aquesta
modificació, i ha ampliat el termini per presentar al Registre d&#8217;Associacions l&#8217;adaptació dels estatuts fins
al 31 de desembre de 2012.
Tot i que cada entitat ha d&#8217;adaptar els estatuts a la normativa i a les seves necessitats, per aclarir dubtes els
centres adherits poden utilitzar el servei de suport que oferim a través de l&#8217;assessoria Talaia.
Publicat per Administrador a Notícies a les 04:47

Nou centre d'estudis adherit
Aquest mes de juliol ha demanat l&#8217;adhesió a la CCEPC el Grup de Recerques Històriques de Castelldefels
&#8220;El Torreó&#8221; (GREHIC). Té una cinquantena de socis, el seu àmbit d&#8217;actuació és local
(Castelldefels) i editen la revista El Torreó, de periodicitat trimestral. Amb aquesta nova incorporació ja són 116 els
centres adherits a la Coordinadora.
Adreça: Av. Lluís Companys, 6
08860 Castelldefels (Baix Llobregat)
A/e: grehic@hotmail.com
Contacte: Josep Rafael Illa Sendra
Lloc web: http://www.grehic.org
Publicat per Administrador a Notícies a les 04:35
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7 juliol 2011

Inscripcions al VIII Congrés de la CCEPC: "1960-1980. Transicions i canvis"
Com ja us hem anat informat en números anteriors, els dies 10, 11 i 12 de novembre es durà a terme a Barcelona i
Cornellà el VIII Congrés de la CCEPC: &#8220;1960-1980. Transicions i canvis&#8221;, organitzat per la Coordinadora
de Centres d?Estudis de Parla Catalana, l&#8217;Institut Ramon Muntaner, el Centre d&#8217;Estudis Comarcals del
Baix Llobregat i el Museu d&#8217;Història de Catalunya.
Les persones que estiguin interessades a participar en el congrés aportant-hi una comunicació tenen temps fins al 29
de juliol per realitzar una primera inscripció, en què adjuntaran el títol del treball.Dita inscripció es podrà realitzar
mitjançant el correu electrònic a l?adreça ccepc@iec.cat o bé telemàticament amb la butlleta electrònica que es troba
en aquest enllaç.
Us recordem que els preus de la inscripció són de 50? (amb actes) i de 40? (sense actes) en la tarifa general i de 30?
(amb actes) i 20? (sense actes) en la reduïda (per a socis dels centres d&#8217;estudis, membres de l&#8217;IEC i
comunicants).
Feu clic a l&#8217;enllaç de sota per descarregar/examinar el programa definitiu amb els horaris, el nom dels ponents i
dels relators i els títols de les ponències. Us preguem que feu difusió del congrés entre els membres del vostre centre
d&#8217;estudis i us animem a presentar-hi comunicacions.
Publicat per Administrador a Notícies a les 02:25

IV Trobada de Centres d'Estudis de les Comarques de Lleida
La Capella de la Immaculada de La Seu d&#8217;Urgell va acollir el dissabte 4 de juny els representants de 12 centres
d&#8217;estudis de les comarques de Lleida i d&#8217;Andorra, en el marc de la IV Trobada de Centres
d&#8217;Estudis d&#8217;aquest àmbit territorial.
Durant la jornada, organitzada per la Coordinadora, l&#8217;Institut Ramon Muntaner i l&#8217;Institut
d&#8217;Estudis Comarcals de l&#8217;Alt Urgell, es van presentar les línies principals d&#8217;actuació de la
CCEPC i de l&#8217;IRM, així com els nous projectes en curs de nou entitats assistents.L&#8217;historiador Dani
Cortijo va pronunciar la conferència &#8220;Història local en xarxa. Nous horitzons de recerca i difusió&#8221;, que es
va poder seguir en directe per internet.
Abans del dinar es va inaugurar al Centre Cívic El Passeig l&#8217;exposició &#8220;El món agrari a les terres de
parla catalana&#8221;, que ha estat oberta al públic fins el dia 20 de juny. El programa d&#8217;activitats programades
es va tancar amb la visita a l&#8217;Espai Ermengol, comentada per en Lluís Obiols.
Publicat per Administrador a Notícies a les 02:18

Inauguració al Pont de Suert
L?exposició &#8220;El món agrari a les terres de parla catalana&#8221; continua la seva itinerància pel territori amb
una nova exhibició, en aquest cas a la sala d?actes de Casa Cotori ? Oficina Municipal de Turisme del Pont de Suert, i
amb el Centre d?Estudis Ribagorçans com a amfitrió.
La inauguració va tenir lloc el 22 de juny i es complementà amb la taula rodona &#8220;El món agrari al
Pirineu&#8221;, que comptà amb les intervencions de el Sr. Ramon Bisen, president de l?ADS de Vacú de l?Alta
Ribagorça; la Sra. Montse Barado, tècnica del Projecte Grípia-Associació Rurbans, i el Sr. José Luís Castell
&#8220;Pubill&#8221;, vicepresident de l?ADS d?Oví d&#8217;Areny-Benavarri. La moderació de l?acte anà a càrrec
de Iolanda Ferran, cap de l?oficina comarcal del Departament d?Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya a l?Alta Ribagorça.
Tothom que estigui interessat a visitar la mostra al Pont de Suert té temps fins al 13 de juliol.
Més informació
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VIII Congrés de la CCEPC: "1960-1980. Transicions i canvis"
El VIII congrés de la CCEPC, organitzat per la CCEPC, l&#8217;Institut Ramon Muntaner, el Centre d&#8217;Estudis
Comarcals del Baix Llobregat i el Museu d&#8217;Història de Catalunya, ja té definides les condicions de participació i
un primer esquema de l&#8217;estructura de les sessions.El programa del congrés, que es desenvoluparà durant els
dies 10, 11 i 12 de novembre, s&#8217;estructura en els següents àmbits temàtics:1. Ideologia, cultura i identitats.
Estudis dels corrents, moviments o grups des de la perspectiva de la renovació davant el discurs
&#8220;oficial&#8221;, l&#8217;aportació de nous plantejaments, la capacitat de crear consciència col·lectiva i
sensibilització social.2. Moviments socials. Estudis sobre les incidències dels moviments relacionats amb les condicions
de vida i del treball. Accions dels moviments o grups en territoris concrets.3. Associacionisme i sociabilitat. Estudis
sobre associacions i grups informals, les seves aportacions i incidències sobre les dinàmiques dels pobles i ciutats.
Composició dels grups, procedències i continuïtats. Les accions.
El congrés s&#8217;obrirà a l&#8217;auditori del Museu d&#8217;Història de Catalunya la tarda del 10 de novembre
amb una conferència inaugural i continuarà al Citilab de Cornellà, amb el desenvolupament dels diferents àmbits, els
dies 11 de novembre (sessió de matí i de tarda) i 12 de novembre (sessió de matí). Completen el programa una
conferència sobre la Catalunya Nord i una taula rodona.
Es podran presentar comunicacions a qualsevol dels tres àmbits del congrés enviant-les a l&#8217;adreça electrònica
ccepc@iec.cat. Els terminis per a presentar aquests treballs són els següents:
-15 de juliol. Inscripció del títol de la comunicació i d&#8217;un resum de mil caràcters. El Comitè Científic comunicarà
l&#8217;acceptació de la comunicació abans del 29 de juliol.
-14 d&#8217;octubre. Lliurament del text sencer de la comunicació (extensió màxima de trenta mil caràcters, notes
incloses).
Les inscripcions es podran formalitzar fins el mateix dia d&#8217;inici del congrés, en les modalitats normal (50? amb
actes i 40? sense actes) o reduïda (per a socis dels centres d&#8217;estudis, membres de l&#8217;IEC i comunicants:
30? amb actes i 20? sense actes).
Aviat us comunicarem el programa definitiu amb els horaris, nom dels ponents i relators i títols de les ponències i la
butlleta per a formalitzar la inscripció. Us preguem que feu difusió del congrés entre els membres del vostre centre
d&#8217;estudis i us animem a presentar-hi comunicacions.
Publicat per Administrador a Notícies a les 19:16

Terra dels Avis, primer centre adherit de la Catalunya Nord
Terra dels Avis, amb seu a Elna (Rosselló), ha formalitzat recentment la seva adhesió a la CCEPC. Amb aquesta
entitat, primera de la Catalunya Nord que ho fa, el nombre de centres adherits arriba ja als 115. Aquestes són les seves
dades:
Adreça: 15, Av. Mariscal Juin. F-66200 Elna.
Telèfon: 0033-645092663
Adreça electrònica: terradelsavis@free.fr
Contacte: Joan Lluís Mas
Publicat per Administrador a Notícies a les 19:15

Estada a la Seu d'Urgell
Després de les itineràncies a Barcelona, Móra la Nova, Vic i Canillo, l&#8217;exposició ?El món agrari a les terres de
parla catalana? recala a la Seu d&#8217;Urgell (l&#8217;Alt Urgell), on es podrà visitar des del 4 fins al 20 de juny al
Centre Cívic El Passeig.
La inauguració es farà el 4 de juny a dos quarts de dues de la tarda i posteriorment tindrà lloc una visita guiada. La
itinerància s&#8217;emmarca en els actes de la IV Trobada de Centres d&#8217;Estudis de les Comarques de Lleida.
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Pòlissa de responsabilitat civil
Com ja us vam informar a l&#8217;anterior butlletí, el dia 8 d&#8217;abril finalitzava el termini per a respondre a
l&#8217;oferiment fet als centres d&#8217;estudis des de la Coordinadora, per a contractar una pòlissa
d&#8217;assegurança de responsabilitat civil, que pugui donar cobertura a les activitats desenvolupades per les entitats
adherides.
En aquests moments, s&#8217;han interessat per aquesta proposta 27 centres d&#8217;estudis. Aviat un agent de la
companyia asseguradora es posarà en contacte amb cadascuna de les entitats.
Tot i que comencem aquesta nova experiència amb aquest primer grup de centres, l&#8217;oferta continuarà oberta a
noves incorporacions. La CCEPC farà un seguiment del desenvolupament del servei, de la qualitat del mateix i de les
incidències que pugui generar.
Publicat per Administrador a Notícies a les 00:40

Adhesió del Centre d'Estudis Cadaquesencs
El Centre d&#8217;Estudis Cadaquesencs ha complimentat recentment la seva adhesió a la CCEPC. Amb aquesta
entitat, el nombre de centres adherits arriba ja als 114. Aquestes són les seves dades:
Adreça: Plaça Doctor Tremols, 1. 17488 Cadaqués
Telèfon: 620 882 145
Adreça electrònica: administracio@ceesca.cat
Contacte: Josep M. Villena
Lloc web: http://www.ceesca.cat
Publicat per Administrador a Notícies a les 00:01
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Canillo acull la mostra
Després de les itineràncies a Barcelona, Móra la Nova i Vic, l&#8217;exposició ?El món agrari a les terres de parla
catalana? recala a Canillo (Andorra), on es podrà visitar des del 4 de maig fins al 29 del mateix mes al Santuari de
Meritxell.
La inauguració es farà el 3 de maig a les 7 de la tarda a la sala dels Miralls del santuari, i comptarà amb les
intervencions d&#8217;Enric Casadevall, cònsol major de Canillo; Àngels Mach, presidenta de la Societat Andorrana de
Ciències, i Josep Santesmases, president de la CCEPC i vicepresident segon de l&#8217;Institut Ramon Muntaner. Al
final de l&#8217;acte s&#8217;oferirà un berenar de pagès.Aquesta itinerància s&#8217;emmarca dintre dels actes de
la Capital Cultural Catalana a Escaldes-Engordany (Andorra) i del RECERCAT.
Més informació
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 22:28

XVI Trobada de Centres d'Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona
El Museu de l&#8217;Anxova i de la Sal de l&#8217;Escala va acollir el passat 9 d&#8217;abril la XVI Trobada de
Centres d&#8217;Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona, organitzada pel Patronat Francesc Eiximenis de
la Diputació de Girona, institució que aplega tretze centres d&#8217;estudis. El Centre d&#8217;Estudis Escalencs va
exercir d&#8217;amfitrió davant les prop de cinquanta persones assistents en representació d&#8217;onze centres i
instituts d&#8217;estudis gironins.La Coordinadora de Centres d&#8217;Estudis de Parla Catalana i l&#8217;Institut
Ramon Muntaner van tenir l&#8217;oportunitat d&#8217;exposar les novetats pel que fa als projectes actuals o els que
s&#8217;han previst desenvolupar durant aquest any 2011.
El programa va incloure la presentació dels dos treballs de recerca generats a partir de les beques atorgades pel mateix
Patronat Francesc Eiximenis. A continuació va tenir lloc una sessió de treball entre tots els participants, que va tractar
temes vinculats al funcionament del Patronat. Tot i que es van establir les bases d&#8217;un plantejament de futur, tots
s&#8217;hi van emplaçar a una nova reunió per a tractar el tema de manera específica.
Abans del dinar, Lourdes i Jordi Boix van guiar al grup assistent per una selecció dels indrets escalencs relacionats amb
l&#8217;obra de l&#8217;escriptora Caterina Albert (Víctor Català).
Publicat per Administrador a Notícies a les 22:25

Congrés Internacional Pere Anguera. Identitats, símbols i mites de la contemporaneïtat
Els dies 13, 14 i 15 d?abril de 2011 se celebrà a Reus i a Tarragona el Congrés Internacional Pere Anguera. Identitats,
símbolts i mites de la contemporaneïtat a Catalunya i a Espanya, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili amb la
col·laboració del Centre de Lectura de Reus, l&#8217;Asociación de Historia Contemporánea, el Centre
d&#8217;Història Contemporània de Catalunya, la Coordinadora de Centres d&#8217;Estudis de Parla Catalana i
l&#8217;Institut Ramon Muntaner.El congrés s?estructurà en quatre àmbits (Història local: cultura, política i identitat;
Construcció d?identitats nacionals i mites, símbolts i representació; Liberalisme i antiliberalisme. El carlisme; i El
catalanisme i les relacions Catalunya-Espanya) i comptà amb la participació d&#8217;historiadors de la talla de Josep
Fontana, Conxita Mir i Maurizio Ridolfi, entre d&#8217;altres. La participació dels comunicants fou molt alta, amb una
cinqüantena d&#8217;aportacions d&#8217;especialistes com Jordi Roca, Ramon Arnabat, Giovanni C. Cattini, Antoni
Moliner, Maties Ramisa, Lluís-Ferran Toledano i Núria Sauch, entre d&#8217;altres.
Trobareu més informació al bloc del Congrés.
Publicat per Administrador a Notícies a les 22:22
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164 exemplars de publicacions dels centres d'estudis a la biblioteca de l'Institut Vicens Vives
Els centres i instituts d&#8217;estudis publiquen una gran diversitat de materials de temàtiques molt variades. Les
publicacions que ens feu arribar a la Coordinadora i a l&#8217;Institut Ramon Muntaner van ser exposades durant la
XIX Assemblea que es va celebrar a Solsona el passat 26 de febrer per tal que tothom que hi assistís tingués
constància dels materials que els altres centres elaboren. Als centres que encara no ens feu arribar les publicacions, us
animem a fer-ho, ja que a més de ser exposades durant l&#8217;assemblea anual i passar a formar part del fons de la
biblioteca de l&#8217;Institut Ramon Muntaner, també són difoses a través d&#8217;aquest mateix Infocentres, del
butlletí setmanal de l&#8217;IRM i de la revista Frontissa, que rebeu els centres adherits a la CCEPC.Com us hem
informat en anteriors ocasions, les publicacions que envieu durant tot l&#8217;any a la seu de la CCEPC passen a
completar el fons de la biblioteca de l&#8217;Institut Universitari d&#8217;Història Jaume Vicens Vives, de la
Universitat Pompeu Fabra. Després de ser exposades a l&#8217;assemblea les publicacions es classifiquen en caixes i
són enviades a la seu de la biblioteca, on durant l&#8217;any es catalogaran i passaran al fons permanent. Podeu
consultar el fons en aquest enllaç.
El conveni es va signar en el moment en què la CCEPC s&#8217;allotjava a les instal·lacions de la UPF i encara és
vigent en aquests moments. Us recordem a tots els membres dels centres i instituts d&#8217;estudis que, com a
contrapartida, la biblioteca de l&#8217;Institut Universitari d&#8217;Història Jaume Vicens Vives de la UPF permetrà la
consulta del seu fons a qualsevol investigador/a d&#8217;un centre d&#8217;estudis que ho demani, en qualitat
d&#8216;&#8220;autoritzat expressament&#8221;. Per a disposar d&#8217;aquesta autorització només cal que ens ho
comuniqueu a la Coordinadora i farem els tràmits pertinents.
Publicat per Administrador a Notícies a les 22:09

Novetats en el projecte de venda de llibres de centres d'estudis per Internet
Com ja sabeu, el tancament de l&#8217;Arc de Berà l&#8217;estiu passat va suposar l&#8217;estancament del
projecte de venda de publicacions de centres d&#8217;estudis a Internet que, des de l&#8217;Institut Ramon Muntaner
i la CCEPC, es va endegar el 2010. Tot i aquest impediment, durant aquests últims mesos s&#8217;ha fet tot el
possible per servir les comandes que ens van arribar a través del portal de Bestiari mitjançant un sistema de
missatgeria, per la qual cosa no s&#8217;ha deixat d&#8217;atendre ni una sola petició. És més, fins i tot s&#8217;ha
observat un increment de vendes a partir del mes de desembre.Finalment, la situació del projecte s&#8217;ha
desencallat: el servei logístic ens el continua oferint Arclogi, que disposa de grans magatzems i infraestructura a un
preu assequible, mentre que la distribució la podrem fer a través de Nus de Llibres, que compartirà amb el Grup Bestiari
la promoció de les publicacions de centres d&#8217;estudis que es vagin incorporant. A més, aquest nou acord
comporta una ampliació del projecte, ja que últimament s&#8217;està concretant la possibilitat de tenir un fons de
llibres de centres d&#8217;estudis a la llibreria del Museu d&#8217;Història de Catalunya, que gestionarà el Grup
Bestiari, mentre que Nus de Llibres gestionarà la participació del projecte en la Setmana del Llibre en Català.
Des de l&#8217;Institut Ramon Muntaner i la CCEPC animem a renovar el conveni als centres que ja participeu en el
projecte i a incorporar-vos als que encara no ho heu fet. Per a més informació: merce@irmu.org.
Publicat per Administrador a Notícies a les 21:48

Resolució del Premi Josep M. Domènech i Fargas
El jurat del premi format pel Sr. Joaquim M. Puigvert, vicerector de la Universitat de Girona, el Sr. Josep Santesmases,
com a representant de la Coordinadora de Centres d&#8217;Estudis de Parla Catalana, la Sra. Carme Montaner, en
nom de l&#8217;Institut Cartogràfic de Catalunya i la Sra. M. Carme Jiménez, com a representant de l&#8217;Institut
Ramon Muntaner, reunits el dia 23 de desembre de 2010 a la seu de la CCEPC a Barcelona, ha resolt concedir-li per
unanimitat el Premi Josep M. Domènech i Fargas a la Sra. Lourdes Plans i Campderrós per la seva proposta de treball
vinculada a l&#8217;estudi de les Assemblees Intercomarcals d&#8217;Estudiosos.L&#8217;Institut Cartogràfic de
Catalunya, la Coordinadora de Centres d&#8217;Estudis de Parla Catalana i l&#8217;Institut Ramon Muntaner van
convocar la primera edició del premi de recerca Josep M. Domènech i Fargas amb l&#8217;objectiu d&#8217;estimular
projectes d&#8217;investigació centrats en l&#8217;anàlisi de temes vinculats amb els estudis i les entitats de recerca
locals i comarcals. En aquesta edició el tema seleccionat era les Assemblees Intercomarcals d&#8217;Estudiosos.
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Inauguració de l'exposició i del banc d'imatges
El dimecres 2 de març es va inaugurar l&#8217;exposició &#8220;El món agrari a les terres de parla catalana&#8221;
al Palau Robert de Barcelona. Al mateix temps s&#8217;obria al públic la consulta del Banc d&#8217;imatges del
mateix nom allotjat a la Memòria Digital de Catalunya (http://mdc.cbuc.cat). El projecte, de dos anys de duració,
s&#8217;ha dut a terme per la Coordinadora de Centres d?Estudis de Parla Catalana, l?Institut Ramon Muntaner i la
Fundació del Món Rural, i ha comptat amb la col·laboració desinteressada d&#8217;unes 180 entitats, persones i
institucions que han cedit les seves imatges. Cal destacar també el suport econòmic que el projecte ha rebut de part de
diversos organismes oficials i entitats privades que han fet possible que s?arribés a aquest punt.La inauguració va anar
a càrrec del conseller d?Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, del director del
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, Lluís Puig, del president de la Coordinadora de
Centres d?Estudis de Parla Catalana i vicepresident segon de l&#8217;Institut Ramon Muntaner, Josep Santesmases, i
del vicepresident de la Fundació del Món Rural, Antoni Pané. Després dels parlaments oficials els assistents van
acompanyar el conseller a inaugurar la carpa situada als jardins del Palau Robert on es troba situada
l&#8217;exposició. El conseller Pelegrí va seguir les explicacions dels comissaris de l&#8217;exposició i es va mostrar
molt interessat en tot allò relacionat amb el projecte.
La mostra es podrà visitar fins el dia 30 de març als jardins del Palau Robert de Barcelona, amb horari de 10 a 19 h de
dilluns a dissabte, i de 10 a 14,30 h els diumenges. Recomanem la visita als centres i instituts d&#8217;estudis que
estiguen interessats a demanar-la per tal de copsar l&#8217;espai necessari, al mateix temps que gaudeixen de la visió
de les imatges que alguns dels seus membres han cedit per al projecte.
Després del 30 de març l&#8217;exposició iniciarà una llarg recorregut per tots els territoris de parla catalana, sobre el
qual informarem puntualment.
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 03:36

XIX Assemblea General Ordinària de la CCEPC a Solsona
El dissabte 26 de febrer de 2011 va tindre lloc a Solsona, on ens va acollir el Centre d&#8217;Estudis Lacetans, la XIX
Assemblea General Ordinària de la Coordinadora de Centres d&#8217;Estudis de Parla Catalana. L&#8217;assemblea
es va iniciar puntualment amb els parlaments de benvinguda a càrrec de Montse Creus, presidenta del Centre
d&#8217;Estudis Lacetans, de David Rodríguez, alcalde de Solsona i de Josep Santesmases, president de la
CCEPC.Posteriorment es va iniciar l&#8217;ordre del dia amb l&#8217;aprovació de l&#8217;acta de
l&#8217;assemblea anterior ?celebrada a Riudoms el 27 de febrer de 2010? i es continuà amb el repàs de la Memòria
d&#8217;activitats de 2010 i la proposta per a aquest any. Després d&#8217;aprovar l&#8217;estat de comptes es va
donar la benvinguda a la CCEPC als set nous centres adherits que es presentaven en aquesta ocasió.
Un cop clausurada l&#8217;assemblea, va començar la part més lúdica de la jornada amb una visita al Pou de Gel de
Solsona, per continuar amb un dinar al restaurant El Buffi. Després de dinar, els assistents que ho van desitjar van
assistir a una visita guiada al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.
El nombre de centres d&#8217;estudis assistents va ser de 37, dels quals van assistir 76 representants en total, vinguts
de totes les terres de parla catalana. Agraïm a tothom la seva assistència i us emplacem a assistir també a la propera
assemblea, que serà la XX, sobre la qual us informarem puntualment.
Publicat per Administrador a Notícies a les 03:12

La CCEPC arriba als 113 centres amb les dues últimes adhesions
Amb la recent adhesió de Tot Història Associació Cultural, de Barcelona, i l&#8217;Associació d&#8217;Estudis
Torellonencs, de Torelló (Osona), el nombre de centres adherits a la CCEPC arriba ja als 113. Aquestes són les seves
dades:
Tot Història Associació Cultural
Adreça: C/ d&#8217;Hondures, 28 (Nau Ivanow). 08027 Barcelona
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Telèfon: 609 42 20 89
A/e: tothistoria@gmail.com
Contacte: Pau Vinyes i Roig
Lloc web: http://tothistoriassociaciocultural.blogspot.com
Associació d&#8217;Estudis Torellonencs
Adreça: C/ Capsavila, s/n. 08570 Torelló
Tel.: 93 859 13 67
A/e: evivers@terra.es
Contacte: Francesc Xavier Viver.
Publicat per Administrador a Notícies a les 03:02
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La CCEPC i l'Institut Ramon Muntaner assisteixen a la inauguració de la Capital de la Cultura
Catalana a Escaldes-Engordany
El dissabte 22 de gener es va dur a terme a Escaldes-Engordany (Andorra) la inauguració de la Capital de la Cultura
Catalana 2011, que enguany es realitzarà en aquesta població andorrana.
Com cada any l&#8217;Institut Ramon Muntaner col·labora amb la Capital de la Cultura Catalana amb
l&#8217;organització del Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana, que aquest
2011 es durà a terme els dies 14 i 15 de maig a Escaldes-Engordany. Josep Santesmases, president de la CCEPC i
vicepresident segon de l&#8217;IRM, i M. Carme Jiménez, directora gerent de l&#8217;IRM, van assistir a
l&#8217;acte d&#8217;inauguració, i van aprofitar l&#8217;avinentesa per reunir-se posteriorment amb els centres
d&#8217;estudis del Pirineu amb l&#8217;objectiu de començar a organitzar la programació del Recercat.
Publicat per Administrador a Notícies a les 03:56
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Adhesió de l'Institut d'Estudis Ceretans
L&#8217;Institut d&#8217;Estudis Ceretans, amb seu a Puigcerdà (la Cerdanya) ha demanat l&#8217;adhesió a la
CCEPC. Amb aquesta entitat, el nombre de centres adherits arriba ja als 111. Aquestes són les seves dades:
Adreça: Pg. del 10 d&#8217;abril, 2, 2n. 17520 Puigcerdà
Telèfon: 972 14 01 50
A/e: ieceretans@gmail.com
Contacte: Tomàs Torrent Palou
Lloc web: http://www.ddgi.cat/iec
Publicat per Administrador a Notícies a les 03:12

II Jornada Recerca local, patrimoni i història marítima
Una seixantena de persones van assistir a la II Jornada Recerca local, patrimoni i història marítima, que va tenir lloc al
Museu Marítim de Barcelona el dia 11 de desembre, organitzada pel Museu Marítim de Barcelona, la CCEPC i
l&#8217;Institut Ramon Muntaner.Els assistents van atendre, en primer lloc, a la intervenció d&#8217;Enric García
Domingo, sobre recursos per a la investigació, beques i ajuts. Seguidament es va donar pas a una sèrie de
presentacions de recerques vinculades al patrimoni marítim, a càrrec d&#8217;entitats com ara l&#8217;Institut
d&#8217;Estudis Comarcals de la Marina Alta, el Grup de Recerques Històriques de Castelldefels, el Museu de
l&#8217;Estampació de Premià de Mar i l&#8217;Institut de Ciències del Mar del CSIC, entre d&#8217;altres. La
jornada acabà amb una intervenció sobre la revista Argo, editada pel Museu Marítim de Barcelona, a càrrec de Josep
Anton Trepat.
Publicat per Administrador a Notícies a les 02:57

Nou web del projecte
El projecte &#8220;El món agrari a les terres de parla catalana&#8221;, dut a terme per la CCEPC, l&#8217;Institut
Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural, ja té un web on trobar tota la informació sobre els dos àmbits en que
s&#8217;estructura, el banc d&#8217;imatges i l&#8217;exposició, a més de les activitats relacionades que es
realitzaran al llarg de l&#8217;any 2011. Actualment només està disponible la informació del banc d&#8217;imatges,
però en breu anirem ampliant els continguts.
Publicat per Administrador a Notícies, Projecte sobre el món agrari a les 02:53

Celebració de la I Trobada Galeusca d'Historiadors/es
Els dies 10 i 11 de desembre de 2010 va tenir lloc al Museu d&#8217;Història de Catalunya la I Trobada Galeusca
d&#8217;historiadors/es: &#8220;Entre la construcció nacional i la repressió identitària&#8221;. Hi van participar unes
vuitanta persones i s&#8217;hi van presentar quinze comunicacions emmarcades dins els tres àmbits que
estructuraven la jornada.A banda de la qualitat de les ponències presentades, cal remarcar la participació als debats
que tancaven cadascun dels tres àmbits, reflex de la necessitat d&#8217;un espai d&#8217;intercanvi entre
historiadors/es dels tres territoris per revisar les línies historiogràfiques i fer-ne de noves aportacions.
L&#8217;experiència ha estat valorada molt positivament i ja s&#8217;està treballant en la seva continuïtat. Es preveu
que tingui una periodicitat biennal i ara cal esperar que es concreti si la següent edició tindrà lloc a Euskadi o bé a
Galícia.
Publicat per Administrador a Notícies a les 02:47
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II Jornada Recerca local, patrimoni i història marítima
Amb la voluntat de donar continuïtat a la iniciativa engegada l&#8217;any passat pel Museu Marítim de Barcelona,
l&#8217;Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d&#8217;Estudis de Parla Catalana promovem la
celebració de la II Jornada Recerca local, patrimoni i història marítima, que se celebrarà l&#8217;11 de desembre.Es
planteja la jornada amb una doble finalitat; per un costat, es vol que serveixi de punt de trobada i intercanvi
d&#8217;idees i projectes al voltant de la història i la cultura marítima, mentre que, per l&#8217;altre, la trobada ha de
permetre copsar l&#8217;estat de la qüestió i traçar unes línies de futur posant en valor que és i pot ser la recerca local
en aquest camp.
La jornada constarà de diverses intervencions, com ara la que anirà a càrrec d&#8217;Enric García, de
l&#8217;Observatori Permanent d&#8217;Història i Cultura Marítima de la Mediterrània del Museu Marítim, amb el títol
Recursos per a la investigació, beques i ajuts. Continuarà amb diverses presentacions de recerques i de projectes de
les entitats, tots ells de gran interès per a la recerca en temes marítims. Finalment, el redactor en cap de la revista
ARGO, Josep Anton Trepat, explicarà el procés de redacció d&#8217;aquesta publicació especialitzada en temes
marítims. Podeu consultar el programa definitiu de la II Jornada aquí.
Qui estigui interessat a assistir-hi té temps fins al 9 de desembre per formalitzar la inscripció telemàtica a través
d&#8217;aquest enllaç. La inscripció és gratuïta. El dinar, optatiu, té un preu de 15 ?, a pagar el mateix dia de la
jornada. Per qualsevol dubte podeu escriure a l?adreça electrònica gonzalezsin@diba.cat (Inma González).
Publicat per Administrador a Notícies a les 23:12

Apareix la "Frontissa" número 20, de desembre 2010
En els propers dies es farà l&#8217;enviament per correu postal als centres adherits a la Coordinadora de Centres
d&#8217;Estudis de Parla Catalana del nou número de Frontissa, la publicació semestral de la CCEPC. La nova
Frontissa ?el número 20 que correspon a desembre de 2010? us ofereix, entre altres seccions igualment interessants,
les reflexions de Laura Solanilla des de la UOC sobre l&#8217;estat de la gestió cultural en l&#8217;actualitat, una
imatge que ens explica una història de la mà del Consell Cultural de les Valls d&#8217;Àneu sobre les riuades de 1937
a Esterri d&#8217;Àneu, la presentació del CEL d&#8217;Alaior, un article sobre què podeu trobar a l&#8217;Arxiu
Històric de Protocols del Col·legi de Notaris de Catalunya i una àmplia ressenya del llibre Esbart Català de Dansaires
1908-2008. Esperem que tot el contingut sigui del vostre interès!
Recordeu que podeu consultar i descarregar-vos la versió en PDF d&#8217;aquest número de Frontissa ?i dels
anteriors? des de l&#8217;apartat corresponent del menú lateral.
Publicat per Administrador a Notícies a les 23:00

IV Trobada d'Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme
El passat 13 de novembre es realitzà al Pavelló Municipal d?Esports de Sant Cebrià de Vallalta la IV Trobada d?Entitats
de Recerca Local i Comarcal del Maresme, que en aquesta ocasió es va dedicar a la pagesia al Maresme i que va ser
organitzada pel Centre d?Estudis Sant Cebrià i l?Arxiu Comarcal de Mataró, amb la col·laboració de la Coordinadora de
Centres d?Estudis de Parla Catalana i de l?Institut Ramon Muntaner.La Trobada va començar amb un homenatge a
Lluís Parera, president del Centre d&#8217;Estudis Sant Cebrià recentment traspassat, i continuà amb la presentació
d?una ponència i diferents comunicacions al voltant de la temàtica de la pagesia al Maresme, els textos de les quals
s?han reunit en una publicació que també es va presentar a la mateixa trobada. L?activitat, que es complementà amb
una visita guiada a Sant Cebrià de Vallalta, comptà amb la presència d?una desena d?entitats de recerca
maresmenques, que van aprofitar la trobada per posar en comú totes les activitats que estan duent a terme.
Publicat per Administrador a Notícies a les 22:59

3a Trobada d'Entitats d'Estudis del Baix Llobregat
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Dissabte 13 de novembre es va celebrar a la Masoveria de Can Tinturé d&#8217;Esplugues de Llobregat la 3a Trobada
d&#8217;entitats d&#8217;estudis del Baix Llobregat. Aquesta trobada, que es celebra cada any i mig, està organitzada
pel Centre d&#8217;Estudis Comarcals del Baix Llobregat amb la col·laboració de les més de trenta entitats
d&#8217;estudis locals de la comarca. En aquesta ocasió va gaudir del suport de les entitats d&#8217;estudis
d&#8217;Esplugues: el Grup d&#8217;Estudis d&#8217;Esplugues i els Amics dels Museus i del Patrimoni
d&#8217;Esplugues de Llobregat.El tema al voltant del qual va girar la trobada va ser &#8220;El voluntariat en temps
de crisi&#8221;, temàtica que va centrar la conferència d&#8217;Arcadi Oliveres i la taula rodona formada per membres
de les entitats baixllobregatines.
Hi van assistir unes seixanta persones i la jornada es va tancar amb un dinar i una visita al nucli antic
d&#8217;Esplugues de Llobregat.
Publicat per Administrador a Notícies a les 22:56

II Trobada d'Estudiosos i centres d'estudis d'Eramprunyà
Dissabte 27 de novembre va tindre lloc a Viladecans, organitzada pel Grup Tres Torres de recerca històrica
d&#8217;aquesta població, la III Trobada d&#8217;Estudiosos i Centres d&#8217;Estudis d&#8217;Eramprunyà, que
enguany tractava la temàtica de la recerca en cultura popular. La Trobada va comptar amb l&#8217;assistència de més
de cent persones. S&#8217;hi van presentar set ponències dels diversos centres d&#8217;estudis i estudiosos de la
zona, entre les quals va destacar la del musicòleg i especialista en balls tradicionals Pompili Massa, amb la conferència
&#8220;La Tornaboda vista per un forà&#8221;, sobre aquesta tradició carnavalesca dels municipis baixllobregatins. A
la tarda, es va celebrar una animada taula rodona amb participació d&#8217;en José Luís Atienza, del Centre
d&#8217;Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Azahara Abadías, de l&#8217;Esbart Dansaire Brugués del Centre
Cultural de Gavà, Francesc Sànchez, del Centre d&#8217;Estudis Beguetans i Jordi Vicente, animador cultural i llibreter
de Viladecans. Per cloure l&#8217;acte, es realitzà una exhibició de balls i danses tradicionals i modernitzades a càrrec
de l&#8217;Esbart Dansaire Brugués del Centre Cultural i del Ball de Gitanes de Castelldefels.
Publicat per Administrador a Notícies a les 22:54
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Programa de Formació en Comunicació, ofert per l'Ens de Comunicació Associativa
Amb el títol genèric de &#8220;Programa de Formació en Comunicació per a l&#8217;associacionisme cultural&#8221;
van tindre lloc dues jornades ofertes per l&#8217;Ens de Comunicació Associativa a les associacions adherides, com la
CCEPC, que al mateix temps va oferir la possibilitat d&#8217;assistir-hi als seus centres i institut d&#8217;estudis
adherits.La primera de les jornades portava per títol &#8220;Com fer arribar al públic les programacions
culturals&#8221;, i es va celebrar el dissabte 2 d&#8217;octubre a la seu del CERC a Barcelona. La gent que hi va
assistir va sortir-ne molt satisfeta i amb diverses eines noves per difondre les activitats dels centres d&#8217;estudis.
La segona jornada es va celebrar el dimarts 5 d&#8217;octubre a la seu de TV3 i el seu títol era &#8220;Associacions i
mitjans de comunicació&#8221;, i potser no va ser tan reeixida de contingut com la primera jornada, però també va ser
profitosa per entendre de mans d&#8217;alguns professionals de TV3 i d&#8217;altres mitjans de comunicació la
importància de l&#8217;ús de les TIC també en el món dels centres i instituts d&#8217;estudis.
Si algú de vosaltres està interessat en el contingut d&#8217;aquestes jornades, pot escriure&#8217;ns al correu
ccepc2@iec.cat i us farem arribar el material que se&#8217;ns va facilitar.
Publicat per Administrador a Notícies a les 23:40

S'inicien els preparatius del proper congrés de la CCEPC
La Coordinadora de Centres d&#8217;Estudis, l&#8217;Institut Ramon Muntaner i el Centre d&#8217;Estudis
Comarcals del Baix Llobregat són les entitats organitzadores del proper congrés de la CCEPC. En aquesta ocasió serà
la VIII edició i portarà per títol 1960-1980. Transicions i canvis. El mes previst de celebració serà el mes de novembre
de 2011 i el lloc, entre Barcelona i Cornellà de Llobregat, les dues seus previstes per al congrés.Com indica el títol
escollit, proposem acollir aportacions des de tots els territoris de parla catalana i, sobretot, des del món local i dels
barris de les ciutats, que presentin i estudiïn aspectes vinculats a les dinàmiques o iniciatives locals d?àmbit cultural,
religiós, associatiu, prepolític&#8230; aparegudes en el període socialment efervescent i creatiu que va des
d&#8217;aproximadament 1960 fins a 1980, en tot cas abans de la institucionalització de l&#8217;autonomia
(associacions culturals, revistes de tot tipus, premis literaris, grups musicals i teatrals, entitats festives, grups de joves,
associacions de veïns o de pares d?alumnes&#8230;).
Esperem que la temàtica triada sigui del vostre interès i que vulgueu participar-hi amb les vostres comunicacions.
Publicat per Administrador a Notícies a les 22:33

Canvi d'ubicació de l'oficina tècnica de la CCEPC
L&#8217;oficina tècnica de la CCEPC s&#8217;ha traslladat d&#8217;ubicació. El canvi no ha estat de grans
distàncies, perquè l&#8217;oficina es manté dins el mateix edifici on ha estat fins ara, al carrer Maria Aurèlia
Campmany, 14-16, però en una diferent estança. A partir d&#8217;ara podreu trobar-nos dins el mateix edifici i planta
però una mica més enllà d&#8217;on estàvem fins ara. L&#8217;estança és més àmplia i disposem d&#8217;una mica
més de lloc que en la situació anterior. Aquest canvi ve motivat per una remodelació de distribució que l&#8217;Institut
d&#8217;Estudis Catalans fa dels seus espais, entre els quals el cedit a la CCEPC.
Tot i el canvi d&#8217;ubicació, ens podreu trobar com sempre als telèfons 93 324 85 85 (ext. 131 i 132) i a les adreces
electròniques ccepc@iec.cat i ccepc2@iec.cat.
Publicat per Administrador a Notícies a les 22:28
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Nous centres adherits a la CCEPC
L&#8217;Associació Grup de Recerca de Cerdanya, amb seu a Puigcerdà, i el Centre d&#8217;Estudis
d&#8217;Altafulla, són els dos nous centres adherits recentment a la CCEPC. Les seves dades són:
Associació Grup de Recerca de Cerdanya
Adreça: Ronda Joan Maragall, 24. 17520 Puigcerdà
Telèfon 609 98 24 64
Adreça electrònica: grup@recercacerdanya.org
Persona de contacte: Enric Quílez
Lloc web: http://www.recercacerdanya.org
Centre d&#8217;Estudis d&#8217;Altafulla
Adreça: Carrer de les Escoles, 10-A. 43893 Altafulla
Telèfon 977 65 09 12
Adreça electrònica: cestudis@tinet.org
Persona de contacte: Josep Magriñà Poblet
Lloc web: http://www.cestudisaltafulla.cat

Publicat per Administrador a Notícies a les 01:59
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Presentació del projecte i conveni amb la Fundació Lluís Carulla
El dimarts 23 de març de 2010 es va presentar a la sala Pompeu Fabra del Palau Marc de Barcelona el projecte El món
agrari a les terres de parla catalana, impulsat per la Coordinadora de Centres d&#8217;Estudis de Parla Catalana,
l&#8217;Institut Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural.
L&#8217;acte de presentació va comptar amb les intervencions de l&#8217;honorable conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Sr. Joan Manuel Tresserras; del Sr. Josep Santesmases, president de la Coordinadora de Centres
d&#8217;Estudis de Parla Catalana i vicepresident segon de l&#8217;Institut Ramon Muntaner; del Sr. Ramon
Fontdevila, director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i president de l&#8217;Institut Ramon Muntaner, i del Sr. Antoni
Pané i Ripoll, director general del comitè de direcció de la Fundació Món Rural.Com sabeu, el projecte té com a objectiu
facilitar a la societat un coneixement històric del sector agrari des de finals del segle XIX fins a l&#8217;actualitat,
mitjançant la creació d&#8217;un banc d&#8217;imatges de consulta oberta que s&#8217;allotjarà al repositori
Memòria Digital de Catalunya, i també d&#8217;una exposició a partir d&#8217;una selecció de les imatges recollides.
L&#8217;exposició, que serà itinerant, s&#8217;oferirà de forma gratuïta a les entitats que hagin participat en el
projecte.
Conveni amb la Fundació Lluís Carulla
Posteriorment es va signar un conveni de col·laboració entre l&#8217;Institut Ramon Muntaner i la Fundació Lluís
Carulla-Museu de la Vida Rural. En l&#8217;acte de signatura van intervenir el Sr. Carles Duarte, director de la
Fundació Lluís Carulla com a entitat gestora del Museu de la Vida Rural i el Sr. Ramon Fontdevila, president del
patronat de l&#8217;Institut Ramon Muntaner.
El Museu de la Vida Rural participarà activament en el projecte mitjançant l&#8217;aportació de material gràfic del seu
ingent fons i amb una aportació econòmica per a la producció de l&#8217;exposició. Des d&#8217;aquí aprofitem per
agrair-los que s&#8217;hagin volgut sumar al projecte.
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 18:39
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Es presenten a València les actes del VII congrés, sobre processos migratoris
El dijous 18 de febrer es van presentar a València, al Centre Octubre d&#8217;Acció Cultural del País Valencià, les
actes que recullen les aportacions al VII congrés de la CCEPC, &#8220;Els processos migratoris a les terres de parla
catalana. De l&#8217;època medieval a l&#8217;actualitat&#8221;. Entre el nombrós públic assistent comptàrem amb
la presència d&#8217;alguns dels autors i de membres dels centres i instituts d&#8217;estudis valencians.Després de
la presentació de la publicació, Manuel Ardit, professor de la Universitat de València, va pronunciar la conferència
&#8220;L&#8217;expulsió dels moriscos i la repoblació al País Valencià&#8221;, que va donar pas a un animat debat.
Abans de l&#8217;acte es va celebrar una reunió amb els instituts d&#8217;estudis valencians per a convidar-los a
participar al projecte &#8220;El món agrari a les terres de parla catalana&#8221;.
En relació a la publicació de les actes, cal recordar que el dissabte 27 de febrer, amb motiu de la celebració de
l&#8217;Assemblea General de la CCEPC a Riudoms, es va lliurar un exemplar de les actes als centres
d&#8217;estudis assistents. Als centres adherits que no van poder assistir a l&#8217;assemblea, properament
se&#8217;ls farà arribar la publicació per tramesa postal.
Publicat per Administrador a Notícies a les 07:07

Adhesió del Centre d'Estudis Voltreganès
S&#8217;ha incorporat a la CCEPC el Centre d&#8217;Estudis Voltreganès, de Sant Hipòlit de Voltregà, comarca
d&#8217;Osona. Les seves dades són:
Adreça: Edifici Ateneu. Passatge Parés, s/n. 08512 Sant Hipòlit de Voltregà
Telèfon: 629 61 21 61
Adreça electrònica: cevoltreganes@hotmail.com
Lloc web: http://centredestudisvoltreganes.bloc.cat
Persona de contacte: Magda Codinas.
Publicat per Administrador a Notícies a les 06:53

Incorporació de publicacions de centres d'estudis a un portal de venda a Internet
Una de les problemàtiques històriques dels centres d&#8217;estudis ha estat la distribució i comercialització de les
seves publicacions. Per aquest motiu CCEPC i IRM han treballat en els darrers anys amb l&#8217;objectiu de trobar el
millor sistema per a la seva difusió i venda. Finalment, es va arribar a un acord amb un empresa de logística i
distribució, Arclogi, i les publicacions es poden adquirir a través de dos portals de venda a Internet: llibreria ONA i Grup
Bestiari de llibreries independents.En aquests moments ens trobem encara en la primera fase del projecte i hi ha
algunes problemàtiques que anirem resolent, però en breu s&#8217;iniciarà una segona fase en què es podran
incorporar noves publicacions per part dels centres que ja en formen part i en què nous centres que no estaven en
aquesta primera fase podran incorporar-s&#8217;hi.
Per a més informació: merce@irmu.org.
Publicat per Administrador a Notícies a les 06:37

Reunió amb el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan M. Tresserras
El passat dia 17 de febrer membres de la CCEPC i de l&#8217;IRM es van reunir amb l&#8217;honorable conseller de
Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan M. Tresserras, acompanyats del Sr. Ramon Fontdevila, director del Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana i el Sr. Xavier Vega, director dels Serveis Territorials de Cultura i
Mitjans de Comunicació de les Terres de l&#8217;Ebre, president i vicepresident primer de l&#8217;IRM,
respectivament.La reunió es va centrar en l&#8217;exposició dels principals projectes i activitats desenvolupats en
aquests moments per CCEPC i IRM i la reivindicació de l&#8217;important paper desenvolupat pels centres
d&#8217;estudis en el territori com a entitats de total vigència, de gran necessitat i adaptades a les necessitats socials i
culturals actuals. També es van tractar alguns temes de funcionament intern d&#8217;ambdues entitats per tal
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d&#8217;aconseguir un major suport per part de l&#8217;Administració.
Publicat per Administrador a Notícies a les 06:32

Paisatge i formes de vida a través de la literatura
S&#8217;està treballant en la constitució de grups territorials per a treballar i difondre el patrimoni literari de cada
territori. El passat dia 13 de febrer es va celebrar una reunió a Torredembarra. De moment hi ha interès a crear els
següents grups: Terres de l&#8217;Ebre, Terres del Gaià, Penedès i la Selva. Aquests grups es reuniran aviat per a
establir els calendaris, objectius i metodologia de treball.Aquest projecte té dos objectius principals:
Estudiar com el territori apareix reflectit a la literatura i aprofitar els documents literaris per a la recerca.La recuperació
de patrimoni literaris, sobretot dels autors menys coneguts.
Animem els centres d&#8217;estudis que ja hagin treballat aquesta temàtica o que tinguin la intenció de fer-ho, que es
sumin a aquesta iniciativa.
Alguns dels resultats obtinguts es podran exposar al Seminari d&#8217;Espais Escrits - Xarxa del patrimoni literari
català, que es celebrarà els dies 5 i 6 de novembre.
Publicat per Administrador a Notícies a les 06:21
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Ja ha sortit el número 18 de "Frontissa" (desembre 2009)
El passat mes de gener es va fer l&#8217;enviament per correu postal de la nova Frontissa, la publicació semestral de
la CCEPC, que reben els centres adherits. Aquest número 18, corresponent al mes de desembre de 2009, ve amb 24
pàgines farcides d&#8217;informació de tot tipus relacionada amb els àmbits de treballs dels centres i instituts
d&#8217;estudis de parla catalana. L&#8217;editorial està dedicat a les llibreries virtuals.
La versió en PDF de tots els números de Frontissa, així com els respectius sumaris, es poden consultar en aquesta
pàgina.
Publicat per Administrador a Notícies a les 00:55

Grup de Recerca de Cervelló, nou centre adherit
El Grup de Recerca de Cervelló s&#8217;ha adherit recentment a la Coordinadora de Centres d&#8217;Estudis de
Parla Catalana.. Aquestes són les seves dades:
Adreça: C/ Sant Esteve, 10. 08758 Cervelló
Tel.: 667 56 59 11
Adreça electrònica: recercacvll@gmail.com
Persona de contacte: Francesc Pascual.
Publicat per Administrador a Notícies a les 00:30

Publicació i presentació d'"Els processos migratoris a les terres de parla catalana"
Ja s&#8217;ha editat el 6è volum de la col·lecció Publicacions de la Coordinadora de Centres d&#8217;Estudis de
Parla Catalana, que recull les actes del congrés Els processos migratoris a les terres de parla catalana. De
l&#8217;època medieval a l&#8217;actualitat, celebrat a València la tardor de 2008.
La publicació, de 771 pàgines, recull les ponències, relatories i comunicacions presentades al congrés i ha estat editada
per la Coordinadora de Centres d&#8217;Estudis de Parla Catalana, l&#8217;Institut Ramon Muntaner, la Federació
d&#8217;Instituts d&#8217;Estudis Comarcals del País Valencià, la Universitat de València, Acció Cultural del País
Valencià i Cossetània Edicions.Preveiem l&#8217;organització de diverses presentacions territorials de la publicació, la
primera de les quals tindrà lloc a València (Centre Octubre. Sala 1. C/ Sant Ferran, 12) el dijous 18 de febrer a les 19h.
La presentació del llibre es complementarà amb la conferència &#8220;L&#8217;expulsió dels moriscos i la repoblació
al País Valencià&#8221;, a càrrec de Manuel Ardit (Universitat de València).
Referència bibliogràfica i sumari en PDF

Publicat per Administrador a Notícies a les 00:16
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26 centres participen al congrés "Centres d'estudis, universitats i administracions"
Foto: Serveis Audiovisuals de l&#8217;IEILa seu de l&#8217;Institut d&#8217;Estudis Ilerdencs va acollir els dies 27 i
28 de novembre el congrés &#8220;Centres d&#8217;estudis, universitats i administracions&#8221;, organitzat per la
Coordinadora de Centres d&#8217;Estudis de Parla Catalana, l&#8217;Institut Ramon Muntaner, l&#8217;Institut
d&#8217;Estudis Ilerdencs i la Xarxa Vives d&#8217;Universitats. Hi van participar representants de 26 centres
d&#8217;estudis.
El plantejament del congrés, estructurat en tres àmbits (la recerca, el desenvolupament local i la projecció i incidència
social), partia d&#8217;una realitat: l&#8217;evidència, contrastada durant les últimes dècades, que els centres
d&#8217;estudis i les activitats que desenvolupen, han fet un pas de gegant, lluny del concepte de l&#8217;erudit local,
cap a una veritable xarxa de coneixement i de difusió cultural, multiplicant la seva presència al territori, oferint productes
de qualitat i nodrint-se de col·laboradors amb formació universitària.Des d&#8217;aquest punt de partida, les ponències
i taules rodones van propiciar debats vius sobre aspectes com el reconeixement -social i acadèmic, per part de les
administracions i la universitat- de la recerca i les publicacions dels centres d&#8217;estudis, les relacions amb altres
agents territorials com ara els arxius i els museus, la necessitat d&#8217;un punt de trobada amb els periodistes que
faci possible la difusió de les activitats als mitjans de comunicació. Un nexe comú dóna sentit a tots aquests
plantejaments, l&#8217;aprofitament mutu entre els tres col·lectius i l&#8217;objectiu d&#8217;un servei a
l&#8217;abast de la societat en general.
Els plantejaments desenvolupats al congrés han d&#8217;obrir camins i línies d&#8217;actuació, per a poder oferir als
centres eines en els tres àmbits proposats. D&#8217;aquesta manera, cada entitat decidirà les estratègies a seguir.
Durant el seu desenvolupament es van recollir i exposar a les sessions les aportacions fetes a través del formulari
digital, disponible als llocs web de la Coordinadora i de l&#8217;Institut Ramon Muntaner.
Publicat per Administrador a Notícies a les 18:06

La jornada sobre història marítima aspira a tenir continuïtat
El dissabte 21 de novembre va tindre lloc a Barcelona la I Jornada de Recerca Local, Patrimoni i Història Marítima. La
jornada va ser organitzada pel Museu Marítim de Barcelona, la Coordinadora de Centres d&#8217;Estudis de Parla
Catalana i l&#8217;Institut Ramon Muntaner i es va celebrar a la sala d&#8217;actes del mateix Museu Marítim.
La jornada es va iniciar amb la presentació de l&#8217;Observatori Permanent d&#8217;Història i Cultura Marítima de
la Mediterrània, a càrrec d&#8217;Enric García Domingo, director tècnic de l&#8217;Observatori. Arran
d&#8217;aquesta presentació van sorgir diferents vies de col·laboració entre els centres d&#8217;estudis i
l&#8217;Observatori.Posteriorment, es van presentar sengles estudis d&#8217;Eliseu Carbonell Camós, sobre
etnoclimatologia marítima a l&#8217;Alt Maresme, i de Joan Manel Arca, sobre l&#8217;etnologia de la pesca i les
drassanes tradicionals a Cambrils. L&#8217;espai de participació dels centres i entitats d&#8217;estudis es va articular
al voltant de dues taules de presentacions de recerques i projectes i un debat sobre l&#8217;estat de la qüestió.
L&#8217;acte va acabar amb la presentació de les novetats bibliogràfiques referents al tema.
Aquesta I Jornada ha nascut amb voluntat de continuïtat, tal com es va expressar durant la seva celebració, amb una
doble finalitat. Per un costat, servir de punt de trobada i intercanvi d&#8217;idees i projectes al voltant de la història i la
cultura marítimes i fluvials. I d&#8217;altre ha de permetre copsar l&#8217;estat de la qüestió i traçar unes línies
mestres del que ha estat, és i pot ser la recerca local en el camp de recerca marítima i fluvial.
Publicat per Administrador a Notícies a les 12:49

Arrels Cultura de Caldes d'Estrac, nou centre adherit
El centre Arrels Cultura de Caldes d&#8217;Estrac (comarca del Maresme) ha fet efectiva recentment la seva
incorporació a la coordinadora. Les seves dades són:
Adreça: Camí Ral, 23. 08393 Caldes d&#8217;Estrac
Telèfon: 93 791 18 00
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A/e: arrelscaldetes@minassolucions.com
Contacte: Núria Serra de Gràcia
Lloc web: http://www.arrelscultura.com.
Publicat per Administrador a Notícies a les 11:22
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Primera fase del projecte de Llibreria Virtual
Us presentem el projecte de Llibreria Virtual. Una de les problemàtiques principals de les publicacions dels centres
d&#8217;estudis és la distribució i comercialització de les seves publicacions. Des de fa aproximadament tres anys
l&#8217;Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d&#8217;Estudis de Parla Catalana han treballat per tal
d&#8217;oferir als centres una proposta viable.
Aquesta proposta, que permet fer accessibles les publicacions dels centres d&#8217;estudis al públic en general, es
concreta amb la venda a través del portal del Grup Bestiari o de les llibreries que sol·licitin les publicacions a
l&#8217;empresa logística Arclogi com a distribuïdora.
Si esteu interessats a participar-hi, per tal de poder vendre les publicacions del vostre centre d&#8217;estudis per
Internet, us podeu posar en contacte amb l&#8217;Institut Ramon Muntaner a l&#8217;adreça electrònica
merce@irmu.org.
Publicat per Administrador a Notícies a les 20:12

Exposició itinerant del Centenari de la Setmana Tràgica
Entre el 6 d&#8217;octubre i el 10 de novembre passats es va poder visitar a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona
l&#8217;exposició La Setmana Tràgica als barris de Barcelona. Motius i fets, que està inclosa en el programa
d&#8217;activitats en commemoració del Centenari de la Setmana Tràgica, organitzades pels Grups de Recerca Local
de la ciutat. A partir del dia 13 de novembre, la mostra comença la seva itinerància per diferents biblioteques de
Barcelona, per tal de fer-la arribar a la majoria de barris. El calendari per a aquest any 2009 és el següent: Del 13 al 30
de novembre de 2009
Biblioteca El Carmel-Juan Marsé (C/ Murtra, 135-145).
Organitza: Biblioteca El Carmel - Juan Marsé [Biblioteques de Barcelona].
Contacte: b.barcelona.jma@diba.cat. Tel. 93 407 28 70.
Del 3 al 23 de desembre de 2009
Biblioteca Francesca Bonnemaison (C/ Sant Pere més baix, 7).
Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison [Biblioteques de Barcelona].
Contacte: b.barcelona.fb@diba.cat. Tel. 93 268 73 60.
La comissària és la Dra. Teresa Abelló, i la coordinació ha estat feta per l&#8217;Institut Ramon Muntaner.
L&#8217;exposició està formada per vint plafons i s&#8217;estructura en diferents àmbits.
Publicat per Administrador a Notícies a les 20:02
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Comencen els actes del centenari de la Setmana Tràgica
El dilluns 6 de juliol, a les set de la tarda, es va fer a l&#8217;Ajuntament de Barcelona l&#8217;acte institucional de
presentació del Centenari de la Setmana Tràgica. Amb un Saló de Cent ple de gom a gom, es va iniciar amb la
presentació institucional dels actes commemoratius de la Setmana Tràgica que duran a terme els Grups de Recerca de
Barcelona i l&#8217;Ajuntament de Barcelona, sota la coordinació de l&#8217;Institut Ramon Muntaner i amb la
col·laboració de la CCEPC, entre l&#8217;estiu de 2009 i l&#8217;estiu de 2010.Seguidament, el Sr. Isidre Molas i
Batllori (Barcelona, 1940) va oferir la conferència Barcelona i la Setmana Tràgica. El conferenciant va parlar dels motius
històrics que van portar a l&#8217;esclat de la Setmana Tràgica a Barcelona i altres poblacions catalanes, i va fer
especial incidència en la composició política del govern d&#8217;aleshores i en les circumstàncies socials de la
Barcelona del 1909.
Descoberta d&#8217;una placa a l&#8217;oratori de Sant Felip Neri.
El dissabte 25 de juliol, a les dotze del migdia, es va descobrir una placa col·locada a la paret de l&#8217;església de
l&#8217;Oratori de Sant Felip Neri. Aquest temple del barri de Gràcia està situat al carrer del Sol, número 25. El motiu
d&#8217;aquest acte va ser fer palès i deixar constància dels actes ocorreguts durant la Setmana Tràgica en aquest
església gracienca, que va ser cremada el dia 27 de juliol de 1909. El fet va inspirar a Joan Maragall l&#8217;article
L&#8217;església cremada. L&#8217;acte va ser organitzat pel Taller d&#8217;Història de Gràcia, l&#8217;Oratori de
Sant Felip Neri i el Districte de Gràcia.
Itinerari: la Setmana Tràgica al Poble-sec
El mateix dissabte 25 de juliol a les set de la tarda es va realitzar el primer dels sis itineraris previstos dins dels actes de
commemoració de la Setmana Tràgica de Barcelona, a càrrec del Centre de Recerca Històrica del Poble-sec.
L&#8217;acte va comptar amb l&#8217;assistència d&#8217;una quarantena de persones. La passejada va tenir una
durada de dues hores i els principals punts d&#8217;atenció van ser els edificis religiosos que van patir destrosses
durant els successos de la Setmana Tràgica: convents, esglésies, escoles religioses, etc.
El guiatge dels membres del CERHISEC va ajudar a entendre als assistents el context històric i social del barri a
principis del segle xx. L&#8217;èxit d&#8217;aquesta proposta fa pensar en una repetició de l&#8217;itinerari. Si algun
col·lectiu estigués interessat a realitzar-lo, pot contactar amb els organitzadors a info@cerhisec.org.
Publicat per Administrador a Notícies a les 22:12

Engeguem el projecte
El projecte &#8220;El món agrari a les terres de parla catalana. Banc d&#8217;imatges - exposició 2009-2010&#8221;,
organitzat per la CCEPC, l&#8217;Institut Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural, s&#8217;ha iniciat amb
l&#8217;enviament digital del tríptic informatiu a tots els centres i instituts d&#8217;estudis de parla catalana. Hi
trobareu totes les indicacions per participar amb l&#8217;enviament d&#8217;imatges relacionades amb el món agrari
des de finals del segle XIX fins a l&#8217;actualitat.Si esteu interessats a participar-hi, poseu-vos en contacte amb el
vostre punt de suport del projecte i us farem arribar el material necessari per formar-ne part. Us agrairem que en feu
difusió entre aquelles persones o institucions que cregueu que poden participar-hi activament. Si no heu rebut el tríptic
digital i hi esteu interessats, escriviu a ccepc2@iec.cat i us el farem arribar.
Tríptic informatiu del projecte
Publicat per Administrador a Projecte sobre el món agrari a les 19:06
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La CCEPC, al Consell de Participació del Memorial Democràtic
El dilluns 15 de juny es va reunir per primera vegada la Comissió de Moviment Ciutadà del Consell de Participació del
Memorial Democràtic. Des de la seva constitució i tal i com recullen els estatuts del Memorial, la CCEPC hi té un
representant: Ramon Arnabat, historiador penedesenc i president de l&#8217;Institut d&#8217;Estudis Penedesencs.En
aquesta reunió es va informar que la línia prioritària del proper any del Memorial pel que fa a les subvencions i
activitats, seran els consells de guerra -els sumaríssims-. Ramon Arnabat va proposar que les línies d&#8217;actuació
del Memorial també es concretessin en activitats exportables a les comarques. Des de la CCEPC farem propostes
concretes en aquest sentit.
Si algun centre d&#8217;estudis està interessat en presentar-se als ajuts i subvencions del Memorial Democràtic de la
propera convocatòria o vol engegar una recerca en aquesta línea, us agrairíem que ens ho féssiu saber i així poder-ne
informar al nostre representant al Consell de Participació del Memorial Democràtic.
Publicat per Administrador a Notícies a les 23:34

"Plecs d'Història Local", núm. 134
Ja està disponible el núm. 134 dels Plecs d&#8217;Història Local, suplement d&#8217;història local de la revista
L&#8217;Avenç, editat per l&#8217;Institut Ramon Muntaner. El número s?ha dedicat a la commemoració del centenari
de la Setmana Tràgica, començant per un editorial que fa referència a la Setmana Tràgica als barris de Barcelona, en
què s&#8217;expliquen les activitats dels grups de recerca de Barcelona que es realitzaran entre els mesos de juliol de
2009 i 2010.També hi podem trobar un article sobre les noves perspectives de la Setmana Tràgica, a càrrec de Joan
Bada, professor de la Universitat de Barcelona; un altre de l&#8217;historiador Jordi Rabassa dedicat a la Setmana
Tràgica a Sant Andreu de Palomar; una aportació sobre el centenari de la Setmana Tràgica a Sabadell, a càrrec
d&#8217;Eduard Masjuan, del Centre d&#8217;Estudis Històrics Internacionals de la UB i, per últim, una aproximació a
la influència de la Setmana Tràgica en la literatura catalana coetània, a càrrec de Margarida Casacuberta, professora
de la Universitat de Girona. A més, també trobareu les ressenyes i la tria de novetats bibliogràfiques habituals.
Properament podreu descarregar-vos el pdf d&#8217;aquest número al web del suplement. En format paper, el
trobareu amb el número 348 de la revista L&#8217;Avenç.
Publicat per Administrador a Notícies a les 23:15

II Trobada de centres d'estudis de les comarques de Lleida
Dissabte dia 13 de juny va tindre lloc a Mollerussa la II Trobada de centres d&#8217;estudis de les comarques de
Lleida, organitzada per la Coordinadora de Centres d&#8217;Estudis de Parla Catalana, l&#8217;Institut Ramon
Muntaner i l&#8217;Institut d&#8217;Estudis Comarcals del Pla d&#8217;Urgell. Aquesta jornada va comptar amb el
suport de l&#8217;Institut d&#8217;Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida. La jornada va aplegar una quarantena
de persones en representació de dotze centres d&#8217;estudis i entitats culturals de les comarques lleidatanes.La II
Trobada va començar amb els parlaments de benvinguda de les autoritats assistents. La primera part del matí es va
dedicar a donar a conèixer les eines de difusió que la CCEPC i l&#8217;IRM posen a l&#8217;abast dels centres
d&#8217;estudis. Tot seguit, els centres assistents van presentar els nous projectes desenvolupats des de la celebració
de la I Trobada l&#8217;any 2008. Després de les dues edicions organitzades fins al moment, el coneixement de les
entitats i dels projectes que es desenvolupen és suficient per valorar un nou format de cara a la III Trobada del proper
any 2010, que podria tindre un temàtic o monogràfic. La conferència a càrrec de Joan Ramon Gomà sobre la Viquipèdia
en català va cloure la part d&#8217;intervencions de la jornada.
La trobada va continuar amb el dinar i una visita guiada a l&#8217;Espai Cultural dels Canals d&#8217;Urgell, que va
resultar de gran interès per conèixer el què era i en què s&#8217;ha convertit la zona agrícola del Pla d&#8217;Urgell
gràcies a la construcció d&#8217;aquesta magna obra hidràulica.
Volem donar les gràcies als centres assistents a la II Trobada i emplaçar a tots els centres d&#8217;estudis de les
comarques de Lleida a la III Trobada del proper any 2010 que tindrà lloc a les Borges Blanques, amb el Centre
d&#8217;Estudis de les Garrigues com a amfitrió.
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Centenari de la Setmana Tràgica dels grups de recerca local de Barcelona
En motiu de la commemoració del centenari de la Setmana Tràgica, els grups de recerca local de Barcelona organitzen
una sèrie d?activitats destinades a fer difusió d?aquests fets. L?acte inaugural tindrà lloc el dilluns 6 de juliol de 2009 al
Saló de Cent de l?Ajuntament de Barcelona, durant el qual es presentarà el conjunt de les activitats programades,
complementant-ho amb una conferència a càrrec de l?historiador Isidre Molas.Les entitats implicades en aquest
projecte són: Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris, Arxiu Històric del Poblenou, Arxiu Històric Fort Pienc, Centre
d?Estudis Ignasi Iglésias, Centre d?Estudis Montjuïc, CERHISEC. Centre de Recerca Històrica del Poble-Sec, Esbart
Català de Dansaires, La Vaca Cega, Taller d?Història de Gràcia i Taller d?Història del Clot ? Camp de l?Arpa i compten
amb la col·laboració de l?Arxiu Històric i Centre de Documentació de la Mina, les Biblioteques de Barcelona, el Centre
Cívic Can Basté, la Coordinadora de Centres d?Estudis de Parla Catalana, l?Església de Lourdes del Poble-Sec,
l?Església de Sant Pacià de Sant Andreu de Palomar, el Grup d?Estudis de Coll-Vallcarca, l?Institut Ramon Muntaner i
l?Oratori de St. Felip Neri. Aquest projecte també té el suport de l?Ajuntament de Barcelona i de Catalunya Ràdio.
El projecte s?articula en quatre gran blocs: en primer lloc, una exposició, amb el títol ?La Setmana Tràgica als barris de
Barcelona. Motius i fets?, que s?inaugurarà el mes de setembre i serà itinerant; en segon lloc, un cicle de conferències
en els diferents districtes de la ciutats que es durà a terme entre els mesos de juliol de 2009 i 2010; en tercer lloc, un
conjunt d?itineraris que explicaran in situ els fets de la Setmana Tràgica en els barris barcelonins de Gràcia, el
Poble-sec, el Clot-Camp de l?Arpa, Montjuïc, el Poblenou i Sant Andreu de Palomar; per últim, s?editarà una
publicació, prevista per al 2010, que recollirà els continguts del cicle de conferències i també, com un annex, un resum
dels itineraris. A aquest programa genèric també cal afegir tot un conjunt d?activitats complementàries organitzades per
les diferents entitats implicades.
Publicat per Administrador a Notícies a les 18:12

Premis de reconeixement RECERCAT
El Centre d?Estudis Sinibald de Mas, Josep Miquel Hernàndez i Albert Compte Freixenet, han estat guardonats amb els
cinquens premis de reconeixement RECERCAT.
Com en cada edició, el RECERCAT, Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana, serveix de
marc per a l?entrega dels premis de reconeixement RECERCAT, que tenen com a objectiu reconèixer el paper dels
centres d?estudis i d?altres entitats de recerca i divulgació dintre del què s?anomena societat civil dels territoris de
parla catalana.En aquesta ocasió, dintre de la categoria de les entitats, el guardonat ha estat el Centre d?Estudis
Sinibald de Mas, de Torredembarra, amb un llarg recorregut, de 26 anys, dedicat a la recerca i la divulgació local dintre
d?aquesta població del Tarragonès.
Pel que fa a la categoria de persona vinculada al món dels centres d?estudis, la 5a. edició del premi RECERCAT ha
guardonat ex aequo Josep Miquel Vidal Hernàndez, de l?Institut Menorquí d?Estudis, i Albert Compte Freixenet, de
l?Institut d?Estudis Empordanesos, per la seva important tasca en el desenvolupament de sengles centres d?estudis.
L?acte de lliurament dels cinquens premis de reconeixement RECERCAT es va realitzar el 16 de maig passat al Teatre
Municipal el Jardí de Figueres. Aquest acte, conduït pel periodista i escriptor Martí Gironell, va ser un dels actes estrella
de la 5a. edició del RECERCAT, Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana.
Publicat per Administrador a Notícies a les 17:38
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Projecte "Visitem-nos!"
Durant l&#8217;Assemblea General de la CCEPC del passat 21 de febrer a l&#8217;Hospitalet de Llobregat es va
explicar als assistents el naixement d&#8217;una nova activitat: &#8220;Visitem-nos!&#8221;, proposta que sorgeix
d&#8217;una idea expressada a la taula rodona de l&#8217;Espai Despuig 2008. Aquesta activitat està relacionada
amb la idea d&#8217;establir relacions entre persones i territoris, havent constatat que la freqüència de visites sud-nord
és molt més habitual que a la inversa.Tant des de la CCEPC com de l&#8217;Institut Ramon Muntaner hi ha constància
que molts centres planifiquen com a activitat pròpia sortides culturals, tant en el territori d&#8217;influència propi del
centre com més enllà d&#8217;aquest. Així doncs, ben aviat el portal de l&#8217;Institut Ramon Muntaner i el web de
la Coordinadora mostraran un enllaç amb el títol &#8220;Visitem-nos!&#8221;, on els centres i instituts d&#8217;estudis
podran oferir visites i guiatges a les altres entitats que vulguin visitar el seu territori d&#8217;influència. La informació
serà recollida en una fitxa on es detallarà què s&#8217;ofereix i com concertar-ho.
Publicat per Administrador a Notícies a les 20:52
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17 maig 2009

Nou centre adherit a la Coordinadora
El darrer centre d&#8217;estudis que s&#8217;ha adherit a la CCEPC és el Centre de Recerques del Pla
d&#8217;Urgell &#8220;Mascançà&#8221;, que es va presentar oficialment el dia 9 de maig a Mollerussa i que ha pres
el nom de l&#8217;antiga denominació de la zona del Pla d&#8217;Urgell.El centre neix fruit de la iniciativa d&#8217;un
grup de gent vinculada a la revista Barret Picat de Linyola i té la intenció d&#8217;aglutinar totes aquelles persones
estudioses de la comarca del Pla d&#8217;Urgell en totes les seves vessants -històrica, natural, geogràfica, etc.-.
En el seu bloc fan cinc cèntims de la seva creació i dels seus objectius i principis. El Centre de Recerques del Pla
d&#8217;Urgell fa especial incidència en la seva relació amb els altres centres d&#8217;estudis de parla catalana i en
la relació fluida que es vol establir amb la CCEPC i l&#8217;IRM.
Publicat per Administrador a Notícies a les 20:49

Número 133 dels "Plecs d'Història Local"
Els Plecs d&#8217;Història Local, suplement d?història local de la revista L&#8217;Avenç editat per l&#8217;Institut
Ramon Muntaner, ja ha arribat al número 133, que en aquesta ocasió s&#8217;ha dedicat al tema dels límits i les
fronteres.
S&#8217;hi troben sengles articles de Josep Espluga Trenc, sociòleg de la Universitat de Barcelona, i d?Oscar Jané
Checa, de la Universitat de Barcelona i el Centre d?Estudis Ribagorçans, centrats en la construcció de les
fronteres.També destaquen una entrevista, realitzada per Oscar Jané, amb Daniel Nordman, director de recerca emèrit
al Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de París, i un article sobre el Col·loqui d?Estudis
Transpirinencs, que el mes d&#8217;octubre d&#8217;enguany celebrarà la seva cinquena edició a Núria, realitzat per
Miquel Sitjar. Per últim, cal afegir l?habitual tria de novetats bibliogràfiques sobre historiografia local als territoris de
parla catalana.
Els Plecs 133 es distribueix gratuïtament amb el núm. 345 de la revista L?Avenç. També es poden consultar aquest
número i els anteriors, en format PDF, seguint l&#8217;enllaç de sota.
Publicat per Administrador a Notícies a les 03:46

Presentació de "Els jocs en la història"
En el marc de la jornada Els jocs en la història. Patrimoni, turisme i festa, que es va dur a terme a Tarragona, es va
presentar la publicació Els jocs en la història. Les societats a través del joc, que recull les intervencions de la jornada
del mateix nom que es va fer l&#8217;abril de 2008 a Tàrrega (l&#8217;Urgell).La publicació, coeditada per Aeditors i
l&#8217;Institut Ramon Muntaner, aplega les ponències, comunicacions i pòsters realitzats per estudiosos dels jocs
tradicionals, com ara Joseba Etxebeste, Pere Lavega, Biel Pubill, Fernando Maestro o M. Carme Queralt, entre
d&#8217;altres.
Podeu consultar el sumari complet de la publicació al portal de l&#8217;Institut Ramon Muntaner. Si hi esteu
interessats, el podeu demanar enviant un correu electrònic a l&#8217;adreça carles@irmu.org. El seu preu és de 14 ?.
Publicat per Administrador a Notícies a les 02:45
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16 maig 2009

Formació del grup de treball per al VIIIè Congrés de la CCEPC
Després de la celebració a València del VIIè congrés de la CCEPC sobre &#8220;Els processos migratoris a les terres
de parla catalana. De l&#8217;època medieval a l&#8217;actualitat&#8221;, us informem de la propera organització del
grup de treball que ha de decidir la temàtica del VIIIè congrés de la CCEPC que tindrà lloc el proper any 2010.Des de la
CCEPC s&#8217;anima tots els centres i instituts d&#8217;estudis a participar en aquest procés de decisió per tal
d&#8217;establir una temàtica que sigui d&#8217;interès general i d&#8217;aquesta manera obrir un ventall ampli de
participants al congrés.
En aquest grup de treball també es debatria el lloc i la data de celebració d&#8217;aquest esdeveniment. La
participació implicaria l&#8217;assistència a una o dues reunions -no retribuïdes- de tots els membres d&#8217;aquest
grup de treball a la seu de la CCEPC a Barcelona. Per participar-hi només cal que us poseu en contacte amb nosaltres
per correu electrònic o telèfon.
Publicat per Administrador a Notícies a les 18:30
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9 abril 2009

L'IRM dóna suport a la candidatura de Tarragona com a capital cultural europea
L&#8217;any 2016 es tornarà a dur a terme el projecte de Capital de la Cultura Europea, que en aquesta ocasió
recaurà en sengles ciutats de l&#8217;Estat espanyol i de Polònia. D&#8217;aquesta manera, Tarragona ha presentat
una sol·licitud per a obtenir la capitalitat cultural europea per al 2016.L&#8217;Institut Ramon Muntaner ha decidit donar
suport a aquesta iniciativa i es compromet a fer difusió de la candidatura i de les seves activitats a través del portal dels
centres d&#8217;estudis i de tots els seus canals de difusió.
Publicat per Administrador a Notícies a les 16:26

Adhesió a l'Ens de Comunicació Associativa
La CCEPC s&#8217;ha adherit a l&#8217;Ens de Comunicació Associativa. Aquesta entitat és una confederació sense
ànim de lucre fundada per federacions culturals catalanes (la majoria d&#8217;elles de l&#8217;àmbit de la cultura
popular) creada per visualitzar llurs activitats i per generar espais de debat i d&#8217;intercanvi entre
elles.L&#8217;ECA ofereix, entre altres coses, la difusió als mitjans de comunicació de les diferents activitats que les
federacions duen a terme. A tal efecte, s&#8217;elabora per a cada proposta un pla de comunicació als mitjans i un
informe final com a resultat del treball realitzat. Entre els seus objectius es contempla:
-Possibilitar la major visibilitat pública possible de les accions i propostes protagonitzades per les federacions membres.
-Generar espais de diàleg, de debat i de reflexió al voltant de la problemàtica i situació associativa, amb
l&#8217;objectiu de generar un corpus teòric que sigui d?utilitat per millorar i fer progressar el moviment associatiu, en
l&#8217;àmbit d&#8217;actuació preferentment demogràfic de parla catalana.
El passat dia 10 de març va tenir lloc l&#8217;Assemblea General Ordinària de l&#8217;ECA, a la qual ja va assistir la
CCEPC.
Publicat per Administrador a Notícies a les 12:27
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16 febrer 2009

Col·laboració entra la Xarxa Vives i l'IRM
La Xarxa Vives d&#8217;Universitats i l&#8217;Institut Ramon Muntaner han obert una línia de col·laboració a través de
la signatura d&#8217;un conveni marc, adreçada a impulsar la creació de grups de recerca transversals,
l&#8217;intercanvi d&#8217;informació sobre projectes i l&#8217;elaboració de publicacions.La Universitat de les Illes
Balears va acollir l&#8217;acte, amb la participació de la presidenta de la Xarxa i rectora de la UIB, Montserrat Casas, i
el president del Patronat de l&#8217;Institut Ramon Muntaner, fundació privada dels Centres d&#8217;Estudis de Parla
Catalana, Ramon Fontdevila.
Casas i Fontdevila van coincidir a valorar molt positivament la signatura d&#8217;aquest conveni marc. La presidenta
de la Xarxa Vives va qualificar els centres d&#8217;estudis locals com a &#8220;institucions arrelades al territori, claus
per a la nostra cultura&#8221;. Casas va afegir que una &#8220;major coordinació&#8221; entre la Xarxa i
l&#8217;Institut Ramon Muntaner &#8220;revertirà en benefici de tota la societat&#8221;. Al seu torn, Fontdevila va
destacar que el conveni &#8220;permetrà enfortir les relacions entre els centres d&#8217;estudis i les universitats,
reconeixent la tasca d&#8217;aquests centres i de la gent de l&#8217;àmbit universitari que també treballa en els
centres d&#8217;estudis&#8221;.
A través de l&#8217;acord, la Xarxa i l&#8217;IRM es comprometen a impulsar la creació de grups de recerca
transversals entre les universitats i els centres d&#8217;estudis i fomentar la col·laboració de cada universitat amb els
centres del seu àmbit.
El conveni també afavorirà l&#8217;intercanvi d&#8217;informació sobre les activitats, projectes, publicacions, recursos
i convocatòries d&#8217;ambdues entitats. La Xarxa Vives i l&#8217;IRM col·laboraran també en l&#8217;elaboració
de publicacions que es considerin d&#8217;interès comú.
A més del conveni marc, s&#8217;ha signat un annex per a la col·laboració de la Xarxa Vives en l&#8217;organització
del II Congrés de Centres d&#8217;Estudis de Parla Catalana (Centres d?Estudis, Universitats i Administracions) que
tindrà lloc a Lleida a la tardor de 2009, impulsat per la CCEPC i l&#8217;Institut d&#8217;Estudis Ilerdencs.
Publicat per Administrador a Notícies a les 16:40

Adhesió de l'Institut d'Estudis del Baix Cinca
L&#8217;Institut d&#8217;Estudis del Baix Cinca - IEA s&#8217;ha adherit recentment a la CCEPC. Es tracta
d&#8217;una entitat col·laboradora de l&#8217;Institut d&#8217;Estudis Altoaragonesos i es va fundar l&#8217;any
1989 amb la finalitat de defensar i divulgar el patrimoni cultural i lingüístic de la comarca del Baix Cinca. Té la seva seu
principal a Fraga.Al seu espai virtual podeu trobar informació sobre els seus objectius, la seva junta, les seccions
(publicacions, llengua i patrimoni) i les dades de contacte.
La pàgina d&#8217;inici ens ofereix informació sobre l&#8217;estat de la llengua catalana a l&#8217;Aragó i també un
enllaç directe a diverses notícies sobre el tema. Cal destacar l&#8217;apartat Edicions, on es poden trobar diverses
publicacions pròpies de l&#8217;IEBC -com ara el seu Anuari Cinga- i també publicacions relacionades amb el territori
de la comarca del Baix Cinca. Totes aquestes publicacions es poden adquirir per Internet.
Com a enllaç destacat apareix la informació sobre les Beques d&#8217;Investigació &#8220;Amanda Llebot&#8221;
que atorga anualment aquesta entitat.
La creació del seu espai web va comptar amb l&#8217;ajut de la Institució de les Lletres Catalanes per a la creació o
renovació d&#8217;espais web sobre literatura catalana l&#8217;any 2006.
Publicat per Administrador a Notícies a les 16:29

Continua l'acord amb l'Agència Catalana de Notícies
L&#8217;any passat, l&#8217;Institut Ramon Muntaner i l&#8217;Agència Catalana de Notícies (ACN) van establir un
acord pel qual s&#8217;introduïa un enllaç a la pàgina web de l&#8217;ACN, que remetia a una secció dins el portal de
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l&#8217;Institut Ramon Muntaner format per diferents documents: l&#8217;agenda setmanal d&#8217;activitats,
l&#8217;Infocentres i altres notícies destacades dels centres d&#8217;estudis.
Aquest acord entre l&#8217;IRM i ACN s&#8217;ha prorrogat per a l&#8217;any 2009, per la qual cosa durant aquest
any encara es pot consultar aquest enllaç al lloc web de l&#8217;ACN i a la pàgina d&#8217;inici del portal de
l&#8217;IRM.
Publicat per Administrador a Notícies a les 15:46
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9 juliol 2008

Republicans i republicanisme a les terres de parla catalana
Actes del VI Congrés de la CCEPC, Barcelona, 2006
Santesmases, Josep [ed.] (2008). Republicans i republicanisme a les terres de parla catalana. Valls: Coordinadora de
Centres d&#8217;Estudis de Parla Catalana; Institut Ramon Muntaner; Centre d&#8217;Història Contemporània de
Catalunya; Museu d&#8217;Història de Catalunya; Programa per al Memorial Democràtic; Cossetània Edicions
(Publicacions de la Coordinadora de Centres d&#8217;Estudis de Parla Catalana; 5). 1.026 p.
Índex del volum en format PDF (2.300 Kb)
Publicat per Administrador a Edicions de la CCEPC a les 01:51
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2 desembre 2007

Conveni amb l'Associació Catalana de Premsa Comarcal
La Coordinadora i l&#8217;IRM han signat un conveni de col·laboració amb l&#8217;Associació Catalana de Premsa
Comarcal. L&#8217;objectiu de l&#8217;acord és fer possible una més gran difusió de les activitats dels centres i que
aquests puguin rebre encàrrecs puntuals (conferències, rutes, etc.).També disposen d&#8217;un espai per a actes i
d&#8217;un altre amb equipament informàtic que han posat a la nostra disposició perquè hi puguem fer jornades de
formació.
Així mateix hem iniciat contactes amb l&#8217;Agència Catalana de Notícies, per a poder difondre dins
d&#8217;aquesta xarxa les activitats dels centres.
Publicat per Administrador a Notícies a les 16:43
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