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NOTÍCIES CCEPC & IRM
XVII Trobada de Centres d’Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona
El dissabte 5 de maig se celebrarà 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 començarà 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, es realitzarà la taula rodona “Història, vida i imaginari als
fars”, amb la participació de David Moré, Marc Soler Eleuteri. Posteriorment, es presentaran 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 se
celebrarà un dinar, després del qual es realitzarà una visita al Museu Municipal de Tossa.
Tothom que vulgui assistir a la trobada té temps fins al 30 d’abril per inscriure-s’hi, al telèfon 972 185
143 i a l’adreça electrònica comunicaciocultura@ddgi.cat. Les places són limitades.
Per a més informació: http://www.ddgi.cat/eiximenis/.

Infocentres núm. 90 p. 1

Plecs d’història local núm. 145
Aquest mes d’abril s’ha publicat el núm. 145 dels Plecs d’història local,
suplement d’història local de la revista L’avenç publicat per l’Institut
Ramon Muntaner. Aquest número es dedica als moviments socials en el
tardofranquisme i la transició i compta amb 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.
Us recordem que podeu trobar la versió digital d’aquest número i els anteriors dels Plecs d’història
local al següent enllaç: http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/.

NOTÍCIES DE L’INSTITUT RAMON MUNTANER
Programa de la 8a. edició del Recercat
La vuitena edició del Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local de
l’Institut Ramon Muntaner, que es realitzarà al Palau Firal i de Congressos
de Tarragona els dies 12 i 13 de maig, ja està en marxa. Aquests últims
dies s’ha tancat el programa definitiu d’activitats al voltant de la jornada,
que es pot consultar a la web del Recercat:
http://www.sre.urv.es/irmu/recercat/.
L’activitat principal, la fira de centres d’estudis, romandrà oberta al públic el
dissabte 12 de maig de deu del matí a dos quarts de tres de la tarda i de
cinc de la tarda a nou del vespre i el diumenge 13 de maig de deu del matí
a dos quarts de tres de la tarda. Aquest també serà l’horari de l’espai
d’audiovisuals de centres d’estudis, que es projectaran a la sala Galba del
palau firal, i de les exposicions que s’hi mostraran: “Aigua”, “Els centres
d’estudis, una xarxa de cultura i recerca al territori”, “El món agrari a les terres de parla catalana”, “La
dona: referent social i cultural al Pirineu”, “La Guerra del Francès a les Terres de l’Ebre, combinada
amb una exposició de gravats del Setge de Tarragona, “La primavera republicana al Penedès (19311936)” i “Les Terres del Gaià a l’Arxiu Albert Bastardes”.
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La sala Medusa serà l’escenari de les diferents presentacions i taules rodones, com diàleg entre
Montserrat Duch i Joaquín Ruiz de Arbulo “Els usos del passat”, el dissabte 12 de maig a les onze
del matí. La moderació anirà a càrrec de Francesca Mestre. El mateix dia, a dos quarts de dotze del
migdia, es realitzarà la taula rodona “Associacionisme, gestió i defensa del territori”, en què hi
participaran Hèctor Hernàndez, Lola Paniagua, Ireneu Castillo i Dolors Queralt. El moderador serà
vier Eritja. A la una del migdia, Oscar Jané presentarà el projecte “Arxiu de la memòria personal”,
mentre que a les set de la tarda es durà a terme la presentació d’experiències entorn al món agrari a
través del llibre Cròniques rurals i del catàleg de l’exposició “El món agrari a les terres de parla
catalana”, amb la participació de Joan Rendé, escriptor i Lluís Foix. Jordi Llavina en serà el
moderador.
El dissabte 12 de maig, a dos quarts de dues de la tarda, es realitzarà a la sala Eutyches del Palau
Firal l’acte de lliurament dels VIII Premis Recercat, conduït pel periodista Agustí Ferré, que es clourà
amb l’actuació del guitarrista Carles Pons. Posteriorment, se celebrarà el dinar anual de la recerca
local, al restaurant ONA de l’Hotel Imperial Tarraco.
Enguany, durant el Recercat també es realitzarà una visita guiada al patrimoni romà de Tarragona, el
dissabte a les cinc de la tarda, i un itinerari del Setge de Tarragona des del punt de vista històric i
literari, el diumenge a les onze del matí. Com a novetat, el mateix diumenge, a les onze del matí, es
duran a terme a la sala Galba del palau firal els tallers infantils “La roba dels iaios” i “Joguines
tradicionals amb materials reciclats”.
Per a més informació: merce@irmu.org.

Tastets de Patrimoni Terres de l’Ebre

Arran de l’èxit dels Tastets de Patrimoni coorganitzats amb
la Biblioteca Pública de Tarragona, s’ha decidit estendre
aquesta activitat a l’àmbit de les Terres de l’Ebre, amb un
programa de Tastets de Patrimoni organitzats per la Central
de Biblioteques de les Terres de l’Ebre i l’Institut Ramon
Muntaner. Aquest programa constarà de dos menús, amb
dues presentacions i una visita guiada patrimonial cadascun.
El primer d’aquests menús va començar amb la presentació “El carlisme a la Ribera d’Ebre”, a càrrec
de Josep Antoni Collazos, del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, que es realitzà el 19 d’abril a les
set de la tarda a la Biblioteca Trinitari Fabregat d’Alcanar, i continuarà amb “Móra d’Ebre, bressol
dels escultors de les Terres de l’Ebre”, a càrrec de Joan Launes, de l’Associació Cultural La Riuada,
que es durà a terme el 3 de maig a les set de la tarda a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó d’Amposta.
El menú 1 es tancarà el 2 de juny amb una visita guiada al Castell de Flix i amb una ruta dels
escultors per Móra d’Ebre.
Les presentacions del segon menú portaran per títol “El setge de Tortosa durant la Guerra del
Francès”, a càrrec de Roc Salvador, d’Amics i Amigues de l’Ebre, i “La catedral de Tortosa”, a càrrec
de Victòria Almuni, del Centre d’Estudis Seniencs, i es duran a termeels dies 26 d’abril i 17 de maig a
les set de la tarda a la Biblioteca Artur Bladé i Desumvila de Flix i a la Biblioteca Comarcal de Móra
Infocentres núm. 90 p. 3

d’Ebre, respectivament. La cloenda del menú 2 es realitzarà el 9 de juny amb una sortida cultural a
Tortosa, que inclourà una ruta de la Guerra del Francès i una visita guiada al Castell de Tortosa.
El preu de les sortides és de 35 € cadascuna (inclou transport i dinar) i caldrà inscriure-s’hi del 20
d’abril al 31 de maig de 2012 en el cas del menú 1 i del 27 d’abril al 7 de juny en el menú 2.
Per a més informació: http://www.biblioebre.com i http://www.irmu.org.

Nova sortida dels Tastets de Patrimoni
Després de les presentacions que es van realitzar a la Biblioteca Pública
de Tarragona els dies 22 de març i 12 d’abril, el programa de primavera
2012 dels Tastets de Patrimoni, endegats per la mateixa biblioteca i
l’Institut Ramon Muntaner, es clourà amb la sortida cultural que es durà a
terme el 26 de maig i que ens portarà a la catedral de Tortosa i al Museu
de la Pauma. Centre de Desenvolupament Rural de Mas de Barberans.
Qui estigui interessat en realitzar-la, ja es pot inscriure’s a aquesta
sortida, que inclourà un dinar a Mas de Barberans, a l’adreça
merce@irmu.org.
Per a més informació: http://www.irmu.org i http://bibliotecatarragona.gencat.cat/.

Programa Cultura Viva 2012. Presentacions a les Terres de l’Ebre

Després de la presentació de l’inventari dels campanars i de
les campanes dels municipis de la comarca de les
Garrigues, que es va dur a terme a Os de Balaguer el
passat 28 d’abril, l’Institut Ramon Muntaner col·labora amb
el Museu de les Terres de l’Ebre en sengles presentacions
que formen part del programa Cultura Viva. La Recerca
Etnològica a Catalunya, organitzat pel Centre de Promoció
de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya organitza el, en què es presenten a les comunitats que han estat objecte d’estudi les
principals recerques de caràcter etnològic i antropològic que s’estan duent a terme al nostre país.
La primera d’aquestes presentacions es realitzarà el 17 de maig i, sota el títol “Camí de sirga”, anirà
a càrrec d’Eva Castellanos i d’Antoni Collazos. El 12 de juny es durà a terme la segona presentació,
“Cantadors de jota”, a càrrec d’Eva Castellanos i de Joan Vidal. Ambdues presentacions se
celebraran a dos quarts de vuit del vespre a la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa.
Per a més informació: http://www.irmu.org i http://www.museuterresebre.cat.
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Congrés Internacional Els Jocs en la Història 2012 i Diada de Jocs i Esports
Tradicionals a Móra la Nova
Els dies 18 i 19 de maig del 2012 tindrà lloc
a Móra la Nova, Ascó i Móra d'Ebre (la
Ribera d’Ebre) el congrés de cloenda del
cicle “Els jocs en la història. 2008-2012”,
organitzat per Centre de Promoció de la
Cultura
Popular
i
Tradicional
del
Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya Institut Ramon Muntaner,
Ajuntament de Móra la Nova, Ajuntament
d’Ascó i Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
El termini d’inscripció al congrés acaba el 10 de maig de 2012 i té un preu de 60 € per al públic
general i de 45 € per a estudiants, membres de centres d'estudis, docents, jubilats i aturats. El preu
inclou esmorzars i dinars de divendres i dissabte i sopar-espectacle del divendres 18 de maig,
documentació i un exemplar de les actes, itinerari pràctic.
El Congrés es complementarà amb la Diada de Jocs i Esports Tradicionals, que es realitzarà al
pavelló i recinte firal de Móra la Nova d’onze del matí a dos quarts de tres de la tarda i de dos quarts
de cinc de la tarda a vuit del vespre. La Diada inclourà un mercat de joc tradicional i tallers de jocs
per a nens, joves i adults (jocs menorquins, jocs cantats, bitlles catalanes, jocs tradicionals de Móra
la Nova, jocs de taula d’arreu del món, etc.). A més, al Casal Municipal de Móra la Nova també hi
haurà una mostra d’audiovisuals i diverses xerrades sobre jocs, entre les quals es presentarà
l’audiovisual Joguines tradicionals amb elements naturals i reciclats a Móra la Nova.
A l’enllaç http://www.sre.urv.cat/irmu/jocs2012/ trobareu el programa del congrés i de la diada, així
com el formulari d’inscripció telemàtica.

Oferta als centres d’estudis per assistir a Litterarum
Us recordem que enguany s’ofereix una proposta especial adreçada a centres d’estudis i als seus
socis per assistir a Litterarum, Fira d’espectacles literaris de Móra d’Ebre: un pack adreçat als
centres d’estudis per passar el dia sencer a Litterarum: el dissabte 2 de juny de 2012 amb entrada a
2 espectacles (a triar), transport en autocar des de la vostra població, dinar opcional, material
promocional i visita a la Fira del Llibre Ebrenc. Hi ha d’haver un grup mínim de 25 persones i el preu
per persona és de 30 € sense dinar i de 40 € amb dinar.
Si no s’aconsegueix fer un grup de 25 persones i omplir un autocar però hi ha socis de centres
d’estudis interessats en assistir-hi i poden sortir de Barcelona o Tarragona, també existeix el mateix
pack sortint de Barcelona o Tarragona, dels espais que us seran indicats, amb un cost per persona
de 20 € sense dinar i de 30 € amb dinar.
Les inscripcions per participar en aquest dia a Litterarum ja estan obertes i es tanquen el dia 20 de
maig. La persona de contacte és Laura Puebla (Fusic), amb l’adreça oficina@litterarum.cat i el
telèfon 932157411, ext. 15.
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Litterarum està organitzat pel Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, Fira del Llibre Ebrenc i
Ajuntament de Móra d’Ebre, amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes, Diputació
de Tarragona i Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i amb la gestió professional de FUSIC. Per a
més informació: http://www.litterarum.cat.

Memòria 2010-2011 de l’Institut Ramon Muntaner
Ja s’ha editat el vuitè número de la revista-memòria de l’Institut Ramon
Muntaner, en què es recull tota l’activitat realitzada per la fundació de juliol de
2010 a juliol de 2011, com ara les setenes edicions del Recercat i de l’Espai
Despuig, el portal dels centres d’estudis i la resta d’eines de difusió, projectes
com RACO o la venda de publicacions dels centres d’estudis a Internet, els
ajuts, beques i subvencions convocats durant aquest període, les activitats i
publicacions realitzades i el resultat econòmic de l’any 2010.
Podeu consultar aquest número de la memòria, així com els anteriors, a
l’apartat corresponent del portal de l’Institut Ramon Muntaner
(http://www.irmu.org).

Noves incorporacions de revistes de centres d’estudis a RACO
Gràcies a l’acord de col·laboració entre l’Institut Ramon Muntaner i el
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, les revistes dels
centres d’estudis es poden consultar a text complet al repositori de revistes
científiques en català RACO.
Aquestes últimes setmanes, des de l’Institut Ramon Muntaner hem introduït
al portal de RACO (http://www.raco.cat) els següents números d’altres
publicacions periòdiques ja presents al repositori:
- Materials del Baix Llobregat, del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. El núm. 16 ja està
disponible a text complet.
- Fulls, del Museu-Arxiu de Santa Maria – Centre d’Estudis Locals de Mataró. Ja es pot consultar el
sumari del núm. 102 i el núm. 95 a text complet.
- Miscel·lània d’Estudis Santjustencs, del Centre d’Estudis Santjustencs. El núm. 16 ja està
disponible a text complet.
- Estudis altafullencs, del Centre d’Estudis Altafullencs. Ja es pot consultar el sumari del núm. 35.
- Lo ViOlí, del Centre d’Estudis del Priorat. Els sumaris dels núm. 11 i 12 ja estan disponibles.
- La Rella, de l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó. Ja es pot consultar el sumari i el text
complet del núm. 24
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@ VISITA VIRTUAL
www.cecbanyoles.cat
Aquesta vegada us presentem l'espai web del Centre d'Estudis Comarcals
de Banyoles, on trobareu informació sobre l'entitat i les seves activitats, com
ara els Col·loquis de Tardor, beques de recerca Joaquim Palmada i Teixidor,
concursos, etc.
L'agenda de notícies i activitats està molt actualitzada i ens permet conèixerles amb dos mesos d'antelació.
A la secció de publicacions trobareu informació sobre la miscel·lània Quaderns, sobre els quinze
números de les monografies, a més de la col·lecció de sis volums Diplomataris. També us podeu
descarregar el butlletí del CECB.

NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

ARMANGUÉ I HERRERO, Joan
(2011). La sortija de
Barcelona= La sartiglia di
Barcellona. Càller: Arxiu de
Tradicions de l'Alguer
(Sorticularia; 2). 18x18 p. ISBN:
978-88-96778-65-4

BUXEDA I MAJORAL, Gerard
(2011). L’aigua del Ter a la
Selva: Iniciatives, usos i
conflictes, 1837-1930. Sant
Feliu de Guíxols: Centre
d’Estudis Selvatans (Estudis i
textos; 14). 218 p. ISBN: 97884-937790-2-3

Ausa [Vic], vol. 25, núm. 167
(2011-2012). 247 p. ISSN:
0212-5853; ISSN electrònic:
2014-1246 [Edita: Patronat
d’Estudis Osonencs]

Cooperació catalana
[Barcelona], núm. 353 (abril
2012). 27 p. ISSN: 1133-8415
[Edita: Fundació Roca i Galès]
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El Sot de l'Aubó [Canet de
Mar], núm. 39 (març 2012). 36
p. ISSN: 2013-6285. [Edita:
Centre d'Estudis Canetencs]

Estudis Baleàrics [Palma], núm.
100-101 (abril 2011): El segle
XX a Menorca. 217 p. ISSN:
0212-3703

La Rella [Elx], núm. 24 (2011).
248 p. ISSN: 0212-6443 [Edita:
Institut d’Estudis Comarcals del
Baix Vinalopó]

Lo ViOlí [Falset], núm. 12 (2n.
semestre 2011). 30 p. ISSN:
1886-872X [Edita: Centre
d’Estudis del Priorat]

Butlletí del Grup de
Col·laboradors
del Museu
de
Fulls
[Mataró], núm.
102 (gener
Rubí – 40
Centre
d’Estudis
2012).
p. ISSN:
0212-9248
Rubinencs
[Rubí],
57
[Edita:
Museu
Arxiunúm.
de Santa
(desembre
2011).
36 p. ISSN:
Maria
– Centre
d’Estudis
Locals
1130-8125
de
Mataró]

L’administració pública
andorrana: Setzenes Jornades
de la Societat Andorrana de
Ciències (2011). Andorra la
Campsentelles [Sant Fost de
Vella: Societat Andorrana de
Campsentelles], núm. 14
Ciències. 192 p. ISBN: 978(2011). 100 p. ISSN: 1136-8497
99920-61-11-4
[Edita: Centre d’Estudis

La Resclosa [Vila-rodona],
núm. 15 (2011): Actes de les
segones jornades d’estudi i
divulgació de les terres del
Gaià, Salomó, 19 i 20 de març
de 2010. 237 p. ISSN: 18864791

Literatura, territori i identitat: La
gestió del patrimoni literari a
debat (2011). Girona: Curbet
edicions; Espais Escrits. Xarxa
del Patrimoni Literari Català.
404 p. ISBN: 978-84-939504-39

La Vila Closa [Batea], núm. 102
(desembre 2011). [Edita:
Patronat pro Batea]

Recull de conferències 2009:
Darwin 200; 4ts. Debats de
Recerca: La llengua catalana i
Andorra (2011). Andorra la
Vella: Societat Andorrana de
Ciències; Institut d’Estudis
Catalans. 373 p. ISBN: 97899920-61-10-7; 978-84-9965058-6
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ROMA I CASANOVAS, Francesc
(2011). Temps atmosfèric,
rituals religiosos i resposta
social als segles XVII i XVIII.
Vic: Patronat d’Estudis
Osonencs (Monografies; 28).
223 p. ISBN: 978-84-936936-64

SALES,
Mònica;
VALRIU,
Caterina
[ed.]
(2010).
Etnopoètica: Incidència, difusió
i comunicació en el món
contemporani. Càller: Arxiu de
Tradicions de l'Alguer; Grup
d'Estudis Etnopoètics de la
Societat Catalana de Llengua i
Literatura. 119 p. ISBN: 978-8896778-29-6

Temps de Franja [Calaceit],
núm. 113 (abril 2012). 19 p.
ISSN: 1695-7709 [Edita:
Iniciativa Cultural de la Franja]

YLLA-CATALÀ GENÍS, Antoni;
RIERA ARTÉS, Antoni; YLLACATALÀ DURAN, Elisabet (2012).
80 anys de pell a Vic: 19302010. Vic: Patronat d’Estudis
Osonencs (Monografies; 29).
198 p. ISBN: 978-84-936936-71

ACTIVITATS DELS CENTRES D’ESTUDIS
−

Agrupació Borrianenca de Cultura. Dintre dels VII DISSABTES LITERARIS, CONFERÈNCIES:
o “LLEGIR ELS CLÀSSICS, AVUI: AUSIÀS MARCH”, a càrrec de Josep Piera. El 5 de
maig.
o “LLEGIR ELS CLÀSSICS, AVUI: JORDI DE SANT JORDI”, a càrrec de Carles Duarte. El
12 de maig
o “LA NOVEL·LA, ENTRE EL MITE I EL PERIODISME”, a càrrec de Pere Antoni Pons i
Tortella. El 19 de maig.
Totes aquestes conferències es realitzaran a les cinc de la tarda al local de l’Agrupació
Borrianenca de Cultura, a Borriana (la Plana Baixa).
Més informació: http://www.borriana.com.

−

Amics de l’Art Romànic del Bages.
o Dintre de MÚSICA I ROMÀNIC. III CICLE DE CONCERTS A TEMPLES ROMÀNICS DEL
BAGES:
 CONCERT DE MUOM. El 4 de maig a les set de la tarda al convent de les
Caputxines de Manresa (el Bages).
 CONCERT D’ALLA LUCE ENSEMBLE. El 20 de maig a les set de la tarda a
l’església del Roser de Súria (el Bages).
o Dintre de LES TARDES DELS CARLINS, CONFERÈNCIA: “SANTS I MIRACLES EN LA
PLÀSTICA GÒTICA CATALANA”, a càrrec de Montse Barniol. L’11 de maig a les set de la
tarda a la sala d’actes dels Carlins de Manresa.
o SORTIDA A LA SEGARRA. El 13 de maig. Sortida a les nou del matí de la plaça dels
Infants de Manresa. Cal inscripció prèvia.
Més informació: http://www.aarb.cat.
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−

Amics de Tous.
o TALLER DE GALETES, a càrrec d’Olga Gabarró. El 5 de maig a les tres de la tarda al
local dels Amics de Tous (l’Anoia). Cal inscripció prèvia. Places limitades.
o TALLER DE FOTOGRAFIA. LA FOTOGRAFIA PAS A PAS, a càrrec de Jordi Vidal. El 12
de maig a les quatre de la tarda al local dels Amics de Tous. Cal inscripció prèvia. Places
limitades.
o CONFERÈNCIA: “LES LLEGENDES, FONT PER A INTERPRETAR L’ORGIEN DE LA
CATALUNYA NOVA”, a càrrec de Joan Carles Borrego. El 18 de maig a les nou del
vespre al Casal de Tous.
o CONCERT DE PRIMAVERA. LLEGENDES DE TOUS, a càrrec de l’Escola de Música de
Tous. El 26 de maig a les set de la tarda a l’Ateneu de Tous.
Més informació: amicsdetous@hotmail.com.

−

Amics del Prat. Dintre del XIV CURS D’HISTÒRIA D’AMICS DEL PRAT, CONFERÈNCIES:
o “SANT COSME: ENTRE EL BARRAQUISME I LA FORMACIÓ D’UN BARRI”, a càrrec de
Jordi Ramos. El 3 de maig.
o “INTRODUCCIÓ A LA MORFOLOGIA DE LA PUBLICITAT GRÀFICA LOCAL (ESTUDI
DEL PRAT DE LLOBREGAT 1900-1965)”, a càrrec d’Agustí Casas.
o “CARRER DE L’ARÚS, UN ANTIC CARRER DEL PRAT”, a càrrec de Jordi Torren.
Aquestes conferències es realitzaran a les set de la tarda al local social d’Amics del Prat, del Prat
de Llobregat (el Baix Llobregat). Cal inscripció prèvia. Preu: 10 € per a tot el curs i 5 € per a cada
sessió.
Més informació: http://www.amicsdelprat.cat.

−

AMTE. Associació de Masos de Torroella i l'Estartit.. VIII VISITA A MASOS DE TORROELLA
DE MONTGRÍ. UN RECORREGUT PELS MASOS NOUS D'EN ROBERT. Dissabte 12 de maig
des de les 9.15h.
Més informació: torre.bagura@terra.es Tel. 653771094

−

Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. SORTIDA AL MONESTIR DE VALLBONA, VALLFOGONA
DE RIUCORB I CONESA. El 5 de maig. Sortida en autocar a les vuit del matí de Valls (l’Alt
Camp) i a dos quarts de nou del matí de Santes Creus (l’Alt Camp). Cal inscripció prèvia. Preu:
42 € per als socis i 45 € per al públic general (inclou viatge, dinar i entrades).
Més informació: http://usuaris.tinet.org/absc/.

−

Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris.
o Dintre de LA CULTURA VA DE FESTA 2012, LES PEL·LÍCULES QUE MAI VEUREM:
RECULL DE CÒMICS DE PEL·LÍCULES A LA REVISTA PROSPERITAT. El 6 de maig,
de deu del matí a dues de la tarda, a l’estand de l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris al
parc de la Guineueta de Roquetes-Nou Barris (Barcelona).
o EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “VERDUM PARCEL·LAT” de Ginés Cuesta. Del 15 al 20 de
maig a la segona planta de la seu del Districte de Roquetes – Nou Barris.
o FESTA MAJOR A L’ATENEU. El 19 de maig a les nou del matí a l’Ateneu Popular de Nou
Barris.
Més informació: arxiuhistoric@yahoo.es.
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−

Associació Amics de la Seu Vella de Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs i Consorci del Turó
de la Seu Vella. Dintre del SEMINARI PERMANENT SEU VELLA DE LLEIDA, CICLE DE
CONFERÈNCIES ALFONS EL BENIGNE, EL REI MÉS LLEIDATÀ, CONFERÈCIES:
o “COM ERA EL MÓN EN L’ÈPOCA D’ALFONS EL BENIGNE?”, a càrrec de Stefano Maria
Cingolani. El 9 de maig.
o “ELS GERMANS D’ALFONS III: COMTES, “INFANTES” I ECLESIÀSTICS”, a càrrec de
Ramon Sarobe Huesca. El 17 de maig.
o “VIDA I GOVERN D’ALFONS III EL BENIGNE”, a càrrec de Ramon Sarobe Huesca. El 23
de maig.
o “A LA RECERCA DE LES RESTES REIALS SEBOLLIDES A LA CRIPTA DE LA
CATEDRAL NOVA DE LLEIDA”, a càrrec de Lluís Guerrero Sala i Joan-Ramon González
Pérez. El 30 de maig.
Totes aquestes conferències es realitzaran a dos quarts de vuit del vespre a l’Aula Magna de
l’IEI.
Més informació: http://www.amicsseuvellalleida.org/.

−

Associació Mirmanda. PRESENTACIÓ DEL NÚM. 9 DE LA REVISTA MIRMANDA. El 9 de
maig a dos quarts de vuit del vespre a la sala Sagarra de l’Ateneu Barcelonès a Barcelona.
Més informació: http://www.mirmanda.com.

−

Can Quintana. Museu de la Mediterrània.
o CURS LES ILLES MEDES, UN PARADÍS PROPER. Els dies 2, 9, 16, 23, 27 i 30 de maig
a Can Quintana a Torroella de Montgrí (el Baix Empordà). Cal inscripció prèvia. Preu: 12
€.
o EXPOSICIÓ “LES ILLES MEDES, MEDITERRÀNIA VIVA”. Fins al juny de 2012 a l’Espai
1 de Can Quintana a Torroella de Montgrí.
Més informació: http://www.museudelamediterrania.cat.

−

Carrutxa. Dintre del CICLE TESTIMONIS. MEMÒRIA D’UN PASSAT RECENT, XERRADA: “EL
NOU SINDICALISME”, a càrrec de Teresa Fortuny. El 3 de maig a dos quarts de vuit del vespre a
l’Arxiu Municipal de Reus.
Més informació: http://www.carrutxa.org.

−

Càtedra d’Estudis Marítims i Museu de la Pesca. Dintre del programa CULTURA VIVA 2012,
CONFERÈNCIA: “CAN TINO, CRÒNICA D’UNA DRASSANA TRADICIONAL”, a càrrec de Raül
Mata i Jaume Badias. El 4 de maig a les set de la tarda al Museu de la Pesca de Palamós (el
Baix Empordà).
Més informació: http://cem.udg.edu.

−

Centre d’Estudis de Granollers. PONÈNCIA: “EL BOOM DE L’OCUPACIÓ DEL TERRITORI AL
VALLÈS ORIENTAL DES DE LA PERCEPCIÓ DELS PROTAGONISTES”, a càrrec de Josep
Font i Olga Llobet, I PRESENTACIÓ DE L’ANUARI PONÈNCIES 2011. El 2 de maig a les vuit del
vespre a la sala d’actes del Museu de Granollers (el Vallès Oriental).
Més informació: http://www.acgranollers.com.
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−

Centre d’Estudis de les Garrigues. ITINERARI GUIAT PEL NUCLI ANTIC DE JUNEDA, a
càrrec de Pere Bellmunt i Isidre Pinyol. El 13 de maig. Trobada a les onze del matí a la plaça de
l’Església de Juneda (les Garrigues).
Més informació: http://cegarrigues.blogspot.com.es/.

−

Centre d’Estudis de l’Hospitalet.
o CURS D’HISTÒRIA DE L’HOSPITALET. SEGLE XX. Els dies 26 d’abril i 3, 10, 17 i 24 de
maig a les set de la tarda a Can Riera. Espai de Memòria de l’Hospitalet de Llobregat (el
Barcelonès). Cal inscripció prèvia, gratuïta. Es lliurarà certificats per a qui acrediti un
mínim del 80% d’assistència a les sessions. Places limitades a 30 assistents.
o Dintre de la IV MOSTRA D’ENTITATS I SERVEIS PER A JOVES DE LA FLORIDA – LES
PLANES – PUBILLA CASAS – CAN SERRA, PRESENTACIÓ DEL PROJECTE SUPORT
ALS TREBALLS DE RECERCA. L’11 de maig al Parc de les Planes de l’Hospitalet de
Llobregat.
o CONFERÈNCIA: “EL TREBALL DE LA DONA A L’HOSPITALET”, a càrrec d’Oscar
Garcés. El 14 de maig a les sis de la tarda a la sala d’actes del Centre Cultural Metropolità
Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat.
o CONVERSES AL CEL’H. LES COOPERATIVES DE CRÈDIT. El 15 de maig a les vuit del
vespre la sala de consulta del CEL’H a l’Hospitalet de Llobregat.
Més informació: http://www.celh.cat.

−

Centre d’Estudis de Montjuïc.
o EXPOSICIÓ “MOSTRA GRÀFICA D’HERBES REMEIERES DEL CAMÍ DE
L’ESPARVER”. Del 3 al 19 de maig a la sala polivalent de la Biblioteca Francesc Candel
de Barcelona.
o CONFERÈNCIA: “PARLEM DE LES HERBES REMEIERES DEL CAMÍ DE
L’ESPARVER”. El 8 de maig a les set de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca
Francesc Candel de Barcelona.
o PASSEJADA PEL CAMÍ DE L’ESPARVER, a càrrec de Ramon Anglès. El 13 de maig.
Trobada a les onze del matí a la cantonada del Carrer del Foc i del carrer de la Mare de
Déu del Port de Barcelona.
Més informació: ce.montjuic@gmail.com.

−

Centre d’Estudis de Subirats. 3a. RUTA DE LES BARRAQUES DE PEDRA SECA DE
SUBIRATS. El 6 de maig. Trobada a les nou del matí a l’entrada del nucli de Can Rossell de
Subirats (l’Alt Penedès). Cal inscripció prèvia a les adreces rovenmi@gmail.com i/o
jrovirac@uoc.edu.
Més informació: cesubirats@gmail.com.

−

Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. JORNADA. NENS ROBATS. CIRCULACIÓ IL·LEGAL
DE MENORS AL SEGLE XX. El 9 de maig a partir de dos quarts d’onze del matí a l’Arxiu Històric
de Terrassa (el Vallès Occidental). Cal inscripció prèvia, gratuïta, al tel 93 780 54 60 o bé a
l’adreça cehterrassa@gmail.com.
Més informació: http://www.sre.urv.cat/irmu/ceht/.
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−

Centre d’Estudis Històrics Internacionals, Universitat de Barcelona i Fundació Universitat
UB.
o Dintre del CURS CONFLICTES I CONVERGÈNCIES EN EL MÓN ACTUAL: DE LA CRISI
A LES REVOLTES ÀRABS, CONFERÈNCIES:
 “ESTATS UNITS CONTRA AL-QAEDA, DE BUSH A OBAMA”, a càrrec de JeanPierre Filiu. El 2 de maig.
 “ANÀLISI DE LES PRINCIPALS REVOLTES ÀRABS”, a càrrec de Gema Martín
Muñoz. El 9 de maig.
 “EL TRACTAMENT MEDIÀTIC DE LES REVOLTES ÀRABS”, a càrrec de Joan
Roura. El 16 de maig.
Aquestes conferències es realitzaran a les onze del matí al Museu d’Història de Catalunya.
Cal inscripció prèvia. Preu: 40 €. Obert al públic sempre i quan l’aforament ho permeti.
Més informació: http://www.ub.es/cehi/.

-

Centre d’Estudis Martorellencs. EXPOSICIÓ “L’ACTIVITAT MINERA A MARTORELL I
CASTELLVÍ DE ROSANES”. Fins al 16 d’agost a la sala d’exposicions de l’Enrajolada de
Martorell (el Baix Llobregat).
Més informació: http://noticies.infocem.net.

-

Centre d’Estudis Mont-rogencs. XERRADA: “CONÈIXER ETIÒPIA”, a càrrec de Pere Iglesias
Salvadó. El 5 de maig a les vuit del vespre a la Casa de Cultura de Mont-roig del Camp (el Baix
Camp).
Més informació: secrecemont@gmail.com.

-

Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar. JORNADES DE REFLEXIÓ AGRÀRIA
2012. Els dies 4 i 5 de maig a la seu del CERAP a Riudoms (el Baix Camp).
Més informació: secrecemont@gmail.com.

-

Centre d’Estudis Santjustencs. RUTA. LA GUERRA DEL FRANCÈS A SANT JUST
DESVERN. El 5 de maig. Sortida a les nou del matí de la plaça de Mn. Jacint Verdaguer de de
Sant Just Desvern (el Baix Llobregat).
Més informació: http://www.santjust.org/centredestudis.

-

Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà. PRESENTACIÓ I PRIMERA SORTIDA DEL
GRUP DE BOTÀNICA APLICADA DEL CENTRE D’HISTÒRIA NATURAL DE LA CONCA DE
BARBERÀ. El 6 de maig. Trobada a les nou del matí de l’aparcament de l’Alberg Jaume I de
l’Espluga de Francolí (la Conca de Barberà).
Més informació: http://www.chncb.cat.

−

Centre de Lectura de Reus.
o JORNADES D’HISTÒRIA DE LA PREMSA. PREMSA I SOCIETAT. ASPECTES
POLÍTICS, ECONÒMICS I SOCIALS. Del 26 d’abril al 4 de maig a la seu del Centre de
Lectura de Reus (el Baix Camp). Cal inscripció prèvia. Preu: 30 € per als alumnes amb
reconeixement d’1,5 crèdit a la URV i de 5 € per al públic general.
o Dintre del CICLE TENNESSE WILLIAMS I EL CINEMA, PROJECCIÓ DE LES
PEL·LÍCULES
 DOLÇ OCELL DE JUVENTUT, de Richard Brooks. El 9 de maig.
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 LA NIT DE LA IGUANA, de John Huston. El 23 de maig.
Ambdues pel·lícules es projectaran a dos quarts de vuit del vespre a la sala d’actes del
Centre de Lectura de Reus.
Més informació: http://www.centrelectura.cat.
−

Centre Miró. PRESENTACIONS DEL LLIBRE JOAN MIRÓ I MONT-ROIG: PAL DE BALLARÍ
(1911-1929), de Martí Rom. El 4 de maig a les set de la tarda al Museu d’Art Modern de
Tarragona (el Tarragonès) i el 24 de maig a les set de la tarda a l’Arts Santa Mònica de
Barcelona.
Més informació: http://www.centremiro.com.

−

Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona. PRESENTACIÓ
DEL NÚM. 46 DE LA REVISTA KESSE: CAMP DE TARRAGONA 2.0. LA CULTURA, a càrrec de
Dolors Saumell i Calaf. El 10 de maig a les set de la tarda a la Biblioteca Pública de Tarragona (el
Tarragonès).
Més informació: http://www.guillemoliver.com.

-

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, Institut Ramon Muntaner, Fundació
del Món Rural i Obra Social Unnim. EXPOSICIÓ “EL MÓN AGRARI A LES TERRES DE
PARLA CATALANA”. Fins al 17 de juny a la Masia de Can Déu de Sabadell (el Vallès
Occidental).
Més informació: http://www.sre.urv.es/irmu/monagrari/.

−

Esbart Català de Dansaires. ESPECTACLE: QUÈ FAREM, QUÈ DIREM? El 19 de maig a les
sis de la tarda a la Sala Maria Aurèlia Campmany del Mercat de les Flors de Barcelona.
Més informació: http://www.esbartcatala.org

−

Fundació Bosch i Cardellach. EXPOSICIÓ “SANTIAGO VILA-PUIG, FOTOGRAFIES 19561978”. Del 3 de maig al 20 de juliol a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach a Sabadell (el
Vallès Occidental). Horari: de dilluns a dijous de 17 a 20 h i divendres, d’11 a 13 h. El mes de
juliol, d’11 a 13 h. Inauguració: 3 de maig a dos quarts de vuit del vespre.
Més informació: http://www.fbc.cat.

−

Grup d’Acció Cultural de Ribes.
o CONFERPENCIA I TAULA RODONA: “EL CONSORCI DE L’ESPAI NATURAL ELS
COLLS I MIRALPEIX – COSTA DEL GARRAF I EL PROJECTE DE PROTECCIÓ I
RESTAURACIÓ DE LA RIERA DE RIBES”, a càrrec d’Enric Garriga, Adrià Gelabert,
Jordi Roig i Xavier Garcia. El 4 de maig a les set de la tarda a la Biblioteca Manuel de
Pedrolo de Sant Pere de Ribes (el Garraf).
o EXPOSICIÓ “JOAN OLIVA I MILÀ, ERUDIT I FIDEL BIBLIOTECARI (1858-1911)”.
Fins al 19 de maig a la Biblioteca Manuel de Pedrolo de Sant Pere de Ribes.
Més informació: gacribes@gmail.com.

-

Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell. CICLE DE CONFERÈNCIES PARLEM
D’HISTÒRIA. Els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de maig a les vuit del vespre a l’Espai Ermengol de la Seu
d’Urgell (l’Alt Urgell).
Més informació: iecalturgell@gmail.com.
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-

Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta. II JORNADES DE REPOBLACIÓ
MALLORQUINA AL SUD VALENCIÀ, SEGLE XVII. Els dies 5 i 6 de maig al saló d’actes de
l’Ajuntament de Xaló (la Marina Alta). Cal inscripció prèvia. Preu: gratuïta per als socis de
l’IECMA i 20 € per a la resta d’assistents que vulguin un certificat d’assistència. En cas contrari,
l’assistència és lliure i gratuïta.
Més informació: http://www.iecma.net.

-

Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó. Dintre del CICLE DE CINEMA VALENCIÀ,
PROJECCIÓ DE LES PEL·LÍCULES
o ANY DE GRÀCIA, de Ventura Pons. El 10 de maig.
o LA CONSPIRACIÓ, de Robert Redford. El 17 de maig.
o CATALUNYA ÜBER ALLES, de Ramon Térmens. El 24 de maig.
Totes aquestes pel·lícules es projectaran a dos quarts de vuit del vespre i a les onze de la nit als
cinemes Odeon d’Elx (el Baix Vinalopó).
Més informació: http://www.iecbv.com.

-

Institut d’Estudis Comarcals del Montsià. Dintre del X CURS HISTÒRIA, CULTURA
POPULAR I TRADICIONAL DEL MONTSIÀ
o CONFERÈNCIA: “LES SALINES DEL DELTA”, a càrrec de Josep Pitarch. El 17 de maig a
les sis de la tarda al Casal Municipal d’Amposta (el Montsià).
o SORTIDA. UNA PASSEJADA PER LA HISTÒRIA. CONEGUEM MILLOR LA COMARCA:
LA RÀPITA, a càrrec de Francesc Carles. El 31 de maig.
Més informació: iecmonts@tinet.fut.es.

−

Institut d’Estudis Empordanesos. Dintre del CICLE DE CONFERÈNCIES FIGUERES DINS LA
HISTÒRIA DE CATALUNYA, CONFERÈNCIES:
o “L’EVOLUCIÓ DEL NUCLI EMMURALLAT MEDIEVAL”, a càrrec d’Anna Maria Puig. El 10
de maig.
o “FIGUERES DINS EL SISTEMA URBÀ CATALÀ. 1550-1640”, a càrrec de Pere Gifre. El
24 de maig.
Ambdues conferències es realitzaran a un quart de nou del vespre a la sala d’actes de la CATE a
Figueres (l’Alt Empordà).
Més informació: http://www.iee.cat.

−

Institut d’Estudis Eivissencs. SORTIDA. PORTINATX I SA CALA D’EN SERRA. El 12 de maig.
Sortida a les deu del matí de davant de la seu de l’IEE a Eivissa.
Més informació: http://www.estudiseivissencs.cat.

−

Institut d’Estudis Ilerdencs.
o Dintre del CICLE DE CONFERÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTICA 2012 A LLEIDA,
CONFERÈNCIA: “LA SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA. BALANÇ I REPTES DE FUTUR”
I PRESENTACIÓ DEL NÚM. 21 DE LA REVISTA TREBALLS DE SOCIOLINGÜÍSTICA
CATALANA, a càrrec de Miquel Àngel Pradilla. El 2 de maig a les set de la tarda a l’Aula
Magna de l’IEI a Lleida (el Segrià).
o IV JORNADES DE MUSEOLOGIA A LES TERRES DE LLEIDA. MUSEUS EN XARXA:
UN NOU MODEL DE GESTIÓ TERRITORIAL? Els dies 3 i 4 de maig a l’Ecomuseu de les
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Valls d’Àneu, a Esterri d’Àneu (el Pallars Sobirà). Participació lliure. Cal inscripció prèvia
per a tothom que vulgui certificat d’assistència. Preu: 15 €.
o EXPOSICIÓ “KOKOVOKO”, de Jordi V. Pou. Fins al 15 de maig a la Sala Gòtica de l’IEI
de Lleida.
o EXPOSICIÓ “SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DEL MERLI D’ALGUAIRE”. Fins al 31 de
maig a la galeria del pati de l’IEI a Lleida.
o EXPOSICIÓ “HANSEL I GRETEL. EL PROCÉS CREATIU I EL MUNTATGE”. Fins al 6 de
juny a la sala Montsuar de l’IEI a Lleida. Inauguració: 4 de maig a tres quarts de vuit del
vespre.
Més informació: http://www.fpiei.cat.
−

Institut d’Estudis Penedesencs.
o CONFERÈNCIA: “HISTÒRIA I ART A SANT VALENTÍ DE LES CABANYES”, a càrrec de
Joan Solé i Bordes. El 4 de maig a les vuit del vespre a l’església parroquial de les
Cabanyes (l’Alt Penedès).
o III TROBADA D’HISTORIADORS PENEDESENCS. El 5 de maig al Centre Social de
Cubelles (el Garraf). Cal inscripció prèvia. Preu del dinar: 18 €.
o PRESENTACIONS DEL LLIBRE CARAMELLES I CARAMELLAIRES, d’Armand Beneyto,
a càrrec de Joan Solé i Bordes i de l’autor. El 5 de maig a les vuit del vespre a la sala del
Cafè de Sant Cugat Sesgarrigues (l’Alt Penedès) i el 12 de maig a les set de la tarda al
Centre Cultural de Gelida (l’Alt Penedès).
o ACTE DE CELEBRACIÓ DELS 35 ANYS DE L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS.
El 6 de maig a partir de les onze del matí a Olèrdola (l’Alt Penedès). Cal inscripció prèvia.
Preu del dinar: 22 €.
o CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ PER A LA CONFECCIÓ D’UN VOCABULARI
PENEDESENC. El 19 de maig a les dos quarts de set de la tarda al Vinseum de
Vilafranca del Penedès (l’Alt Penedès).
o V JORNADES DE LA PENEDESEFERA: eTURISME. Els dies 25 i 26 de maig a la
Vallformosa Winery Convention Center de Vilobí del Penedès (l’Alt Penedès).
o PRESENTACIÓ DEL LLIBRE MANUEL TRENS, LITURGISTA, HISTORIADOR I AMANT
DE L’ART, a càrrec de Joan Solé i Bordes. El 26 de maig a les set de la tarda a la seu del
Grup d’Estudis Sitgetans a Sitges (el Garraf).
o SORTIDA A LA FUNDACIÓ TÀPIES I A L’EXPOSICIÓ “GOYA. LLUMS I OMBRES” DEL
CAIXAFÒRUM. El 27 de maig. Cal inscripció prèvia.
Més informació: http://www.iepenedesencs.org.

−

Institut d’Estudis Vallencs.
o Dintre del CICLE DE CINEMA MEDIAMBIENTAL FICMA, PROJECCIÓ DE LA
PEL·LÍCULA YUSUNI, DOS SEGONS DE VIDA, de Leonardo Wild. El 22 de maig a dos
quarts de vuit del vespre a la sala d’actes de l’IEV a Valls (l’Alt Camp).
o Dintre del CICLE DE CONFERÈNCIES LLEGIR MARAGALL, CONFERÈNCIA: “MÚSICA,
GEST I PARAULA: L’ESTÈTICA MUSICAL DE JOAN MARAGALL”, a càrrec de Jaume
Radigales. El 23 de maig a dos quarts de vuit del vespre a la sala d’actes de l’IEV a Valls.
o EXPOSICIÓ “JOAN MARAGALL, EL POETA EXTASIAT”. Del 21 al 29 de maig a la Sala
Sant Roc de Valls.
Més informació: http://www.iev.cat.
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−

Institut Menorquí d’Estudis. Dintre de DIÀLEGS DAVALL S’AIGUA. SEMINARIS CIENTÍFICS A
MENORCA, CONFERÈNCIA: “CARTOGRAFIA DELS FONS MARINS DE MENORCA”, a càrrec
de David Carreras i Joan Moranta. El 31 de maig a la una del migdia a la sala de reunions de
l’IME a Maó (Menorca)
Més informació: http://www.ime.cat.

-

Institut Ramon Muntaner. VIII RECERCAT. JORNADA DE CULTURA I RECERCA LOCAL. Els
dies 12 i 13 de maig al Palau Firal i de Congressos de Tarragona (el Tarragonès). Consulteu-ne
el programa a la web.
Més informació: http://www.sre.urv.es/irmu/recercat/.

-

Institut Ramon Muntaner i Biblioteca Pública de Tarragona. Dintre dels TASTETS DE
PATRIMONI, SORTIDA CULTURAL A LA CATEDRAL DE TORTOSA I AL MUSEU DE LA
PAUMA DEL MAS DE BARBERANS. El 26 de maig. Cal inscripció prèvia.
Més informació: http://www.irmu.org i http://bibliotecatarragona.gencat.cat/

-

Institut Ramon Muntaner i Central de Biblioteques de les Terres de l’Ebre. Dintre dels
TASTETS DE PATRIMONI DE LES TERRES DE L’EBRE, PRESENTACIONS:
o “MÓRA D’EBRE, BRESSOL DELS ESCULTORS DE LES TERRES DE L’EBRE”, a càrrec
de Joan Launes. El 3 de maig a les set de la tarda a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó
d’Amposta (el Montsià).
o “LA CATEDRAL DE TORTOSA”, a càrrec de Victòria Almuni. El 17 de maig a les set de la
tarda a la Biblioteca Comarcal de Móra d’Ebre (la Ribera d’Ebre).
Més informació: http://www.irmu.org i http://www.biblioebre.com.

-

Lo Riu. Associació per l’Estudi del Patrimoni Arqueològic i Històric de les Terres de l’Ebre.
Dintre del PROGRAMA HISTÒRIA, PAISATGE I PATRIMONI 2012, VISITA GUIADA AL
CASTELL CARLÍ DE FLIX I A LES RESTES DELS BALUARDS DE LA GUERRA DELS
SEGADORS. El 21 de maig. Sortida a les nou del matí de la plaça Major de Flix.
Més informació: http://loriuassociacio.blogspot.com.es/.

-

Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt. EXPOSICIÓ “ART I GUERRA. DESTRUCCIÓ, ESPOLI I
SALVAGUARDA DEL PATRIMONI DURANT LA GUERA CIVIL”. Fins al 17 de juny al MuseuArxiu de Vilassar de Dalt (el Maresme).
Més informació: http://www.vilassardedalt.org/entitats/museu.

-

Museu de les Terres de l’Ebre, IMAC Tortosa, Institut Ramon Muntaner i Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Dintre del PROGRAMA CULTURA
VIVA 2012, CONFERÈNCIA: “CAMÍ DE SIRGA”, a càrrec d’Eva Castellanos i Josep Antoni
Collazos. El 17 de maig a dos quarts de vuit del vespre a la Biblioteca Marcel·lí Domingo de
Tortosa (el Baix Ebre).
Més informació: http://www.irmu.org i http://www.museuterresebre.cat.
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−

Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca.
o Dintre del VIII CICLE DE XERRADES DEL PEHOC: REPTES DEL SEGLE XXI, TAULA
RODONA: “ESTEM DAVAT DE LA CRISI DEL SISTEMA CAPITALISTA?”, amb les
intervencions d’Arcadi Oliveres i Guillem López Casasnovas. Moderadora: Neus Asín.
L’11 de maig a les set de la tarda a l’Orfeó Popular Olotí d’Olot (la Garrotxa).
o ACTE DE LLIURAMENT DELS I PREMIS JORDI PIJIULA PER A TREBALLS DE
RECERCA DE BATXILLERAT DELS ÀMBITS CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC. El 19 de maig
a dos quarts de set de la tarda al saló de sessions de l’Ajuntament d’Olot.
Més informació: http://www.pehoc.cat.

−

Patronat d’Estudis Osonencs.
o VISITA AL MAS EL BASTONS DEL BRULL. El 6 de maig. Sortida a les deu del matí
amb cotxes particulars de l’esplanada del Teatre Atlàntida de Vic (Osona). Cal
inscripció prèvia.
o EXPOSICIÓ “TESSERA HOSPITALIS. DIBUIXOS, PINTURES I ESCULTURES”, de
Josep Ricart i Rial. Fins al 20 de maig al Temple Romà de Vic.
Més informació: http://www.patronatestudisosonencs.cat.

-

Patronat Francesc Eiximenis. EXPOSICIÓ “LA GUERRA DEL FRANCÈS A LES COMARQUES
GIRONINES, 1808-1814”. Fins al 24 de juny al Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala (l’Alt
Empordà). Inauguració: 10 de febrer a les vuit del vespre.
Més informació: http://www.ddgi.cat/eiximenis/.

-

Patronat Francesc Eiximenis i Centre d’Estudis Tossencs. XVII TROBADA DE CENTRES
D’ESTUDIS LOCALS I COMARCALS DE LES TERRES DE GIRONA. El 5 de maig a Tossa de
Mar (la Selva). Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Més informació: http://www.ddgi.cat/eiximenis/.

-

Societat Andorrana de Ciències.
o CONFERÈNCIA: “EL CONTROL DE MÀQUINES DE COMPORTAMENT DESCRIT
LINGÜÍSTICAMENT”, a carrec d’Enric Trillas i Ruiz. El 7 de maig a les vuit del vespre a la
sala d’actes de La Llacuna Centre Cultural, d’Andorra la Vella (Andorra).
o CONFERÈNCIA: “LA DIVERSITAT CULTURAL D’ANDORRA”, a càrrec de Joan Micó. El
14 de maig a les vuit del vespre a la sala d’actes de La Llacuna Centre Cultural, d’Andorra
la Vella.
o PRESENTACIÓ DELS LLIBRES OBSERVAR LES FRONTERES, VIURE EL MÓN I
L’AFRONTERA. DE LA DOMINACIÓ A L’ART DE TRANSGREDIR, a càrrec d’Òscar Jané
i Checa. El 17 de maig a les vuit del vespre a la Biblioteca Nacional, a Andorra la Vella.
o VI DEBATS DE RECERCA. Els dies 21 i 22 de maig a les sis de la tarda a la sala de
Morabanc d’Andorra la Vella.
Més informació: http://www.sac.ad.
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−

Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària.
o SORTIDA A LA CERDANYA, a càrrec de Sofia Garçon i Peyrí. El 12 de maig. Cal
inscripció prèvia. Preu per determinar.
o TALLER D’ARBRES GENEALÒGICS. Els dies 29, 30 i 31 de maig a les set de la tarda a
l’Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat del Vallès (el Vallès Occidental). Cal inscripció
prèvia. Preu: gratuït per als socis de la SCGHVSN i 30 € per al públic general.
Més informació: http://www.scgenealogia.org.

-

Taller d’Història de Gràcia.
o VISITA GUIADA AL REFUGI ANTIAERI DE LA PLAÇA DEL DIAMANT. Tots els dissabtes
i diumenges del mes a dos quarts d’una del migdia. Cal inscripció prèvia. Màxim de 30
persones per visita. Preu: 3 € per persona.
o Dintre de la PRIMAVERA D’HISTÒRIA A LA FINCA SANSALVADOR, CICLES DE
CONFERÈNCIES MONOGRÀFIQUES:
 UN RECORREGUT PER LA HISTÒRIA DE LES DONES, a càrrec de Mònica
Díaz. Els dies 8, 15, 22 i 29 de maig.
 BARCELONA EN EL CINEMA, a càrrec de Josep Maria Contel. Els dies 2, 9, 16 i
23 de maig.
 LA CONSTRUCCIÓ DE NOUS BARRIS A BARCELONA, a càrrec de Mercè
Tatjer, Maribel Rosselló, Carlota Giménez i Joan Carles Luque. Els dies 3, 10, 17 i
24 de maig.
Tots aquests cicles se celebraran a les set de la tarda a la Finca Sansalvador.
Més informació: http://tallerhistoriagracia.blogspot.com.

-

Taller d’Història de Maçanet de la Selva. SORTIDA CULTURAL AL CASTELL DE
MONTESQUIU. El 20 de maig. Preu de l’autocar: gratuït per als socis i 15 € per al públic general.
Cal inscripció prèvia al telèfon 607 08 02 89 (Juli Campeny).
Més informació: http://www.tallerhistoriamassanet.cat.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS - www.iec.cat
Lliurament de les Mencions Sant Jordi 2012, a Eivissa
Dissabte 28 d’abril de 2012 a les 21 hores.
El president de la Secció Filològica de l’IEC, Isidor Marí, assistirà a l’acte de lliurament de les
Mencions Sant Jordi 2012, que atorga l’Institut d’Estudis Eivissencs. Aquesta activitat s’emmarca
dins els actes de cloenda de l’Any de la Paraula Viva, a les Illes Balears.
Lloc: Palau de Congressos d’Eivissa (carrer de Salvador Camacho, 11, Santa Eulària des Riu,
d’Eivissa)
Organitza: Institut d’Estudis Eivissencs
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25a Festa per la Llengua, a Castelló de la Plana
Diumenge 29 d’abril de 2012 a les 10 hores
L'edició d'enguany , que celebra els vint-i-cinc anys dels Col·lectius per la Llengua i la Cultura, clourà
l’Any de la Paraula Viva a Castelló.
Lloc: El Pinar del Grau (Castelló de la Plana)
Organitza: Col·lectius per la Llengua i la Cultura, amb la col·laboració de la Secció Filològica de l’IEC
i la Delegació de l’IEC a Castelló
Conferència: «La llengua dels catalans: cultura, estat, nació», a càrrec del conseller de
Cultura Ferran Mascarell
Dimecres 2 de maig de 2012 a les 19 hores
Salvador Giner, president de l’IEC, obrirà i clourà l’acte.
Lloc: Sala Prat de la Riba de l’IEC
Organitza: Societat Catalana de Sociolingüística (IEC)
Jornades Internacionals sobre la Controvèrsia Científica i Social en els Mèdia
Dijous, 10 de maig de 2012 a les 9.30 hores. Sala Nicolau d’Olwer de l’IEC.
L’objectiu principal de les Jornades és explicar la manera com els mitjans de comunicació posen en
l’espai públic les controvèrsies de contingut social i científic, des d’una perspectiva sociodiscursiva.
Organitza: Grup Llengua i Mèdia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Institut de la
Comunicació (InCom-UAB) i Laboratoire Communication et Politique, amb la col·laboració de
laSocietat Catalana de llengua i Literatura i la Societat Catalana de Comunicació.

Autor: Arnau, Carme
Mercè Rodoreda, l'obra de postguerra : exili i escriptura
Data d'edició: 2012
Descripció física: 155 p. ; 24 cm
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Fundació Mercè Rodoreda
ISBN: 978-84-938230-1-6
Col·lecció: Biblioteca Mercè Rodoreda ; 6
Editorial: Fundació Mercè Rodoreda

Autor: Col·loqui Internacional sobre la Concepció de l'Espai a Grècia (2n :
2009 : Barcelona, Catalunya i Tarragona, Catalunya). Montserrat Jufresa i
Montserrat Reig (editores)
Ta Zôia : l'espai a Grècia II : els animals i l'espai
Data d'edició: 2011
Descripció física: 140 p. : il·l. ; 30 cm
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Clàssics
Institut Català d'Arqueologia Clàssica
ISBN: 978-84-9965-088-3
Col·lecció: Documenta ; 20
Editorial: IEC [coedició amb] : Institut Català d'Arqueologia Clàssica
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Autors: Puig i Oliver, Jaume de ; Perarnau Espelt, Josep ; Avenoza, Gemma
; Soriano, Lourdes ; Clausell Nácher, Carme ; Gispert-Saüch, Pilar ;
Guixeras, David ; Izquierdo Molinas, Eva ; Martí, Sadurní ; Renedo, Xavier ;
Rojas Fernández, Raquel
Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM,
conservats en biblioteques públiques
Volum: 1 : Descripció dels manuscrits
Data d'edició: 2012
Descripció física: 1088 p. ; 24 cm
Entitats: Facultat de Teologia de Catalunya
Institut d'Estudis Catalans. Publicacions generals
ISBN: 978-84-9965-076-0 (o. c.: IEC) ; 978-84-938620-8-4 (o. c.: FTC)
Col·lecció: Corpus scriptorum Cataloniae. Series D, Subsidia ; 2
Editorial: IEC [coedició amb] : Facultat de Teologia de Catalunya

BEQUES, PREMIS, CONCURSOS I ALTRES

BEQUES
IV Beca d’Estudi de l’Obra i Figura d’Artur Bladé i Desumvila. Convoca: Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre i Ajuntament de Benissanet. Beca per a desenvolupar un treball de recerca que tingui
com a objecte central l’estudi de la figura, el pensament o l’obra d’Artur Bladé i Desumvila. Per bé
que s’acceptaran propostes sobre qualsevol temàtica relacionada amb l’objectiu d’aquesta beca, en
aquesta edició els organitzadors de la convocatòria proposen el tema següent: Els articles publicats
per Artur Bladé a la premsa de la província de Tarragona previs al seu exili Dotació: 2.000 €. Termini:
20 d’abril de 2012. Més informació: http://www.riberadegre.org.
XIX Convocatòria de Beques del CERE. Convoca: Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre.
Convocatòria d’un màxim de 10 beques per a projectes de treball que tinguin com a objectiu central
de referència la comarca de la ribera d‘Ebre. Els àmbits d’interès són generals i es considera la
recerca sobre temes de geologia, climatologia, botànica, zoologia, ecologia, geografia, arqueologia,
història, economia, lingüística, literatura, art, música, etnologia. sociologia, antropologia, noves
tecnologies, pensament, etc. Dotació: 350 € per als socis del CERE i 200 € per als no socis. Termini:
30 d’abril de 2012. Més informació: http://www.riberadebre.org/cere.
Beca 8 de març de recerca de la memòria històrica de les dones a Girona. Convocatòria de
2012. Convoca: Ajuntament de Girona. L’objectiu d’aquesta beca és aportar dades noves sobre el
paper que han tingut les dones al llarg de la història de la ciutat de Girona, mitjançant un treball de
recerca des d’un vessant històric, sociològic, antropològic i/o econòmic. Es valorarà que els resultats
tinguin una dimensió ciutadana, siguin transferibles a sectors diferents del de la historiografia, puguin
ser diosos mitjançant una exposició, web, edició audiovisual i similars i aportin el compromís d’una
tutoria de la recerca per part d’una persona experta en la història de les dones. Dotació: 6.000 €.
Termini: 31 de maig de 2012. Més informació: http://girona.cat/beca8m.
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PREMIS
XII Premi d’investigació sobre es Mercadal i Fornells. Convoca: Institut Menorquí d’Estudis i
Ajuntament des Mercadal. Premi al millor projecte d’investigació de temàtica lliure que faci referència
al municipi des Mercadal o als seus habitants (demografia, geologia, ciències naturals, economia,
folklores, història, etc.). Dotació: 2.200 €. Termini: 5 de maig de 2012. Més informació:
http://www.ime.cat.
XIII Premi Juvenil Vicenç Plantada 2012. Convoca: Centre d’Estudis Molletans. Premi als millors
articles de divulgació basats en el treball de recerca de batxillerat que tractin sobre qualsevol àrea de
coneixement (ciències naturals, socials, econòmiques, jurídiques, etc.), sempre i quan tinguin una
relació directa amb Mollet del Vallès o el Baix Vallès. Destinataris: alumnes que cursin el 2n. curs de
batxillerat i que hagin finalitzat el treball de recerca. Dotació: 350 € i publicació de l’article a la revista
Notes. Termini: 14 de maig de 2012. Més informació: cem@molletvalles.cat.
Premi Nit de Sant Joan 2012. Convoca: Institut d’Estudis Eivissencs. Premi als millors treballs que
tractin sobre qualsevol tema relacionat amb les Pitiüses: geografia, història, llengua, costumisme,
ciències de la naturalesa, arquitectura, art, etc. Consta de tres categories:
- Categoria A: Destinat a alumnat d’Educació Infantil i Primària nascuts o residents a les
Pitiüses, amb treballs individuals o en equip, dirigits o no per un professor/a o altra persona.
- Categoria B: Destinat a alumnat d’Educació Secundària i Batxillerat nascuts o residents a les
Pitiüses, amb treballs individuals o en equip, dirigits o no per un professor/a o altra persona.
- Categoria C: Oberta a totes les persones no incloses en els apartats anteriors, encara que no
siguin nascudes ni residents a les Pitiüses.
Dotació: 6.000 €. Termini: 21 de maig de 2012. Més informació: http://www.estudiseivissencs.cat.
Premis Arnau de Palomar 2012. Convoca: Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar.
Destinataris: autors residents a les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre
Dotació de les categories:
- Investigació (premi al millor treball d’investigació sobre qualsevol camp científic – històric,
sociològic, etnogràfic, econòmic, etc. - referit a la vila de Riudoms, el seu terme municipal o a
un àmbit que l’inclogui de manera destacada): 1.700 € i edició del treball premiat
- Pintura: 500 €
- Narrativa breu: 200 €
- Recull fotogràfic: 600 €
Termini: 23 de maig de 2012. Més informació: http://www.cerap.cat.
I Premi Internacional Memorial Walter Benjamin. Modalitat Treball Assagístic inèdit. Convoca:
Consorci del Museu Memorial de l’Exili i Memorial Democràtic. Línia d’ajut a tot aquell estudi que
tingui per objecte temes vinculats amb l’art, la fotografia, l’arquitectura, l’urbanisme, el cinema, la
filosofia, la història, la literatura, la sociologia... Es tindran en compte aquells treballs que siguin
capaços de contenir (i d’inspirar-se en) el treball i la figura de Walter Benjamin i que, alhora, se
centrin en assumptes relacionats amb la història i la memòria del segle XX. Dotació: 6.000 €.
Termini: de l’1 al 31 de maig de 2012. Més informació: http://www.museuexili.cat.
Premi Les Talúries. XVII Premi de Teatre o Guió d’Espectacle Teatral. Convoca: Institut d’Estudis
Ilerdencs. Premi a la millor obra de teatre o guió d’espectacle teatral realitzat per joves escriptors que
tinguin com a màxim 35 anys. Dotació: 5.000 €. Termini: 15 de juny de 2012. Més informació:
http://www.fpiei.cat.
XI Premi de Fotografia Ton Sirera. Convoca: Institut d’Estudis Ilerdencs. Premi a la millor col·lecció
de fotografies que versin sobre Catalunya tant en la visió geogràfica, folklòrica, etnològica, tradicional
o de qualsevol altre aspecte. Les col·leccions han d’estar formades per 4 fotografies inèdites en
color, blanc i negre o monocrom amb unitat temàtica, realitzades amb qualsevol tècnica fotogràfica.
Dotació: 5.000 €. Termini: 15 de juny de 2012. Més informació: http://www.fpiei.cat.
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XXII Premi d’Investigació Musicològica Emili Pujol. Convoca: Institut d’Estudis Ilerdencs. Premi al
millor treball d’investigació que versi sobre qualsevol tema de musicologia històrica relacionat amb
els territoris de l’àmbit lingüístic català. Si es tracta d’una transcripció, recopilació o catàleg, el treball
haurà d’anar precedit del pertinent estudi crític. Dotació: 5.000 €. Termini: 15 de juny de 2012. Més
informació: http://www.fpiei.cat.
XXII Premi d’Investigació Musicològica Emili Pujol. Convoca: Institut d’Estudis Ilerdencs. Premi al
millor treball d’investigació que versi sobre qualsevol tema de musicologia històrica relacionat amb
els territoris de l’àmbit lingüístic català. Si es tracta d’una transcripció, recopilació o catàleg, el treball
haurà d’anar precedit del pertinent estudi crític. Dotació: 5.000 €. Termini: 15 de juny de 2012. Més
informació: http://www.fpiei.cat.
XIII Premi de Recerca Josep Ricart i Giralt. Convoca: Museu Marítim de Barcelona i Institut Ramon
Muntaner. premi al millor projecte de recerca la temàtica del qual haurà d’estar relacionada
necessàriament amb el patrimoni i la cultura marítima a les terres de parla catalana des del punt de
vist de les ciències socials (història, biografia, etnologia, sociologia, economia, etc.). Dotació: 6.000
€. Termini: 22 de juny de 2012. Més informació: http://www.mmb.cat i http://www.irmu.org
II Premi d’Assaig Ferrater Mora. Convoca: Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de
la UdG. Premi al millor assaig original i inèdit que versi sobre qualsevol aspecte de l'obra de Ferrater
Mora (filosofia, literatura, articulisme, cinematografia, etc.). Els originals podran estar escrits en
català, castellà o anglès. Dotació: 4.000 € i publicació de l'obra guanyadora. Termini: 30 de juny de
2012. Més informació: http://www.udg.edu/cfm.
Premi de recerca Climent Rollan 2012. Convoca: Ajuntament de Calafell. Poden optar a aquest
premi treballs de recerca de memòria biogràfica, és a dir, relats biogràfics o històries vitals que
expliquin la vida d’un personatge real, no de ficció. També es poden explicar experiències vitals
concretes. Dotació: primer premi de 400 € i segon premi de 250 €. Termini: 31 d’agost de 2012. Més
informació: http://www.calafell.org.
Premi Plana de Vic 2012. Convoca: Patronat d’Estudis Osonencs. Premi ofert al millor treball de la
branca de ciències d’interès per a la comarca d’Osona. Dotació: 3.000 €. Termini: 14 de setembre de
2012. Més informació:
http://www.patronatestudisosonencs.cat.
XVI Premi d’Història de la Medicina Catalana d’Oleguer Miró i Borràs. Convoca: Col·legi Oficinal
de Metges de Barcelona. 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. Dotació: 3.000 € i possibilitat de publicació del treball guardonat. Termini: 21 de
setembre de 2012. Més informació: http://www.comb.cat/cultura.
IV Premi Es Niell d’història marítima de Blanes. Convoca: Club Vela de Blanes. Premi al millor
treball d’investigació sobre la història marítima de Blanes o el seu districte marítim, tant de caràcter
general, com sobre un determinat període. El premi es fa extensiu a estudis sobre memòries, diaris i
fons documentals així com també a biografies i autobiografies que constitueixin una aportació
d’especial interès per al coneixement del passat històric marítim de Blanes. Dotació: 3.000 €.
Termini: 15 d’octubre de 2012. Més informació: http://www.cvblanes.cat.
9è. Premi d’Investigació de l’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida. Convoca: Institut d’Estudis de
la Vall d’Albaida. Premi d’investigació amb l’objectiu d’ajudar a la realització d’estudis sobre la realitat
comarcal que contribuïsquen a un millor coneixement prospectiu de la Vall d’Albaida i, si escau, a la
seua interrelació amb l’exterior. Dotació: 3.000 €. Termini: 16 de novembre de 2012. Més informació:
http://www.ieva.info.
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V Premi d’Investigació Port de Tarragona. Convoca: Autoritat Portuària de Tarragona. Aquest
premi s’atorga al millor projecte de recerca, inèdit, en el camp de les ciències socials, humanes i
científiques, prioritàriament en l’àmbit de la història i de
la geografia que faci referència al Port de Tarragona o a la seva àrea d’influència. Dotació: 6.000 €.
Termini: 30 de novembre de 2012. Més informació:
http://www.porttarragona.cat.

ALTRES INFORMACIONS
Màter d'Història de Catalunya. Organitzat pel Departament d'Història Moderna i Contemporània de
la UAB, amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans. Destinataris: titulats en ciències socials i
humanes.
Més informació: http://pagines.uab.cat/masterhistoriacatalunya

Trobareu més informació d’aquestes convocatòries al portal de l’Institut
Ramon Muntaner: http://www.irmu.org i al lloc web de la Coordinadora
de Centres d'Estudis de Parla Catalana www.ccepc.org

INFOCENTRES compta amb el suport de:
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