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Activitats  Exposicions  Fira  Premis Debats   Tallers infantils     Audiovisuals  

Jornada de cultura
dels territoris de parla catalana

 i recerca local

edicióX
2014

I  com a preàmbul, 
es realitzaran rutes, conferències, 
espectacles literaris, presentacions... 
en diferents barris de la ciutat de 
Barcelona en col·laboració amb els 

 del 4 al 9 de maig,

Grups de Recerca Local de la Ciutat

Vine i participa en el sorteig de 2 
paquets turístics per assistir a la 
Fira del Llibre Ebrenc i Litterarum 
(Móra d'Ebre, 30, 31 de maig i 1 de 
juny de 2014)

Us hi esperem !

Entrada lliure

FUNDACIÓ          JOSEP IRLA

Organitza: Col·labora:

Patrocina:

Fundació privada dels Centres
d’Estudis de Parla Catalana

Activitat vinculada a:Amb el suport de:

Esbart Català de Dansaires

www.irmu.cat
Per a més informació:

a l'apartat suport ha de sortir el logo de 
l'associació cultural del 
Matarranya
A l'apartat d'activitat vinculada ha de sortir el 
logo de l'any 
desideri lombarte

hem d'incloure finalment el logo de 
l'organització capital de 
la cultura catalana a l'apartat suport 

Capital
de la Cultura
Catalana



JORNADA DE CULTURA I RECERCA LOCAL

 10a
edició 2014

www.irmu.cat/projectes/recercat
DELS TERRITORIS DE PARLA CATALANA

El Recercat és la jornada de cultura i recerca local dels territoris de parla catalana. El seu objectiu és oferir una mostra de la ingent activitat dels centres i instituts de recerca 

local i comarcal i facilitar un espai de trobada anual.

Itinerari: Montjuïc 1914. L'escenari de 
l'exposició de les Indústries Elèctri-
ques, a càrrec del Centre d'Estudis de 
Montjuïc.
Hora: 11.00 h.    Durada 2.5 hores.
Lloc de trobada: Al peu de les Torres 
Venecianes de la plaça d'Espanya.
Inscripcions a: ce.montjuic@gmail.com

  

Conferència “Els Fets de Maig”, a 
càrrec de Marc-Medir Navarro, del Taller 
d'Història del Clot-Camp de l'Arpa.
Hora: 19.00 h.   Durada 1 hora.
Lloc: Espai Antoni Miró Peris. Plaça de 
Carme Monturiol, 10.

Inauguració de la mostra “Joc a Joc. 
Exposició educativa per conèixer el 
patrimoni urbanístic d'un poble a 
través del joc tradicional” produïda per 
l'Associació Cultural lo Llaüt. Organitzat 
per l'Esbart Català de Dansaires.
Lloc: Casa dels Entremesos. Plaça de les 
Beates, 3.
Es podrà visitar entre el 6 i el 25 de maig. 
Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. 

Conferència: "La Mancomunitat de 
Catalunya (1914-1923). El paper 
emblemàtic de la seva política cultural i 
educativa" a càrrec de l'historiador Enric 
Pujol. Organitzada per l'Esbart Català de 
Dansaires.
Hora: 19.00 h. 

Programa

 Dilluns 5 

Del 4 al 8 de maig, activitats gratuïtes a diferents barris de la ciutat de Barcelona

 Diumenge 4 Lloc: Casa dels Entremesos. Plaça de les 
Beates, 3.

Primavera d'Història a la Finca 
Sansalvador - Primavera 2014.
Cicles de conferències monogràfiques  
“1714-2014, 300 anys a l 'ombra 
d'Espanya”. Organitzats pel Taller 
d'Història de Gràcia.
El 1714 a través dels llibres.
Presentació del llibre 1714 El setge de 
Barcelona, a càrrec dels seus autors.
Hora: 19.30 h. 
Lloc: Finca San Salvador. Passeig de la 
Mare de Déu del Coll, 79.

Presentació de la XI edició de la Fira del 
llibre ebrenc i de la VII edició de 
Litterarum. Fira d'espectacles literaris 
Hora: 12.30 h.
Lloc: Sala d'Actes d'Arts Santa Mònica.

Primavera d'Història a la Finca 
Sansalvador - Primavera 2014.
Cicles de conferències monogràfiques  
“1714-2014, 300 anys a l 'ombra 
d'Espanya”. Organitzats pel Taller 
d'Història de Gràcia.
La Catalunya d'avui, una història de 
demà.
Presentació del llibre Forjadors de la 
Diada, d'Enric Sauri i Marta Rovira (2008).
Hora: 19.30 h. 
Lloc: Finca San Salvador. Passeig de la 
Mare de Déu del Coll, 79.

Ruta pels escenaris de la guerra de 
Successió i l'Onze de Setembre a 
Barcelona, organitzada per Tot Història 
Associació Cultural.
Hora:  18.00 h.
Lloc de trobada: A les escales de la porta 
principal de la Catedral Barcelona.
Durada aproximada: 3 hores.
Inscripcions a: tothistoria@gmail.com o 
rutatothistoria@gmail.com (Indiqueu la 
referència: “1714”).
Places limitades. 
(L'organització no es fa responsable de 
qualsevol accident que es pugui donar 
durant la ruta).

Conferència “Una aproximació a la 
guerra de Successió a Sant Martí de 
Provençals”, a càrrec de Jordi Morell, del 
Taller d'Història del Clot-Camp de l'Arpa.
Hora: 19.00 h.
Lloc: Centre Cultural la Farinera del Clot. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 837.

Acte de presentació de l'exposició 
“D'emigrant a emigrant” i del llibre Las 
Casas del Desgobierno. Organitzat per 
l'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris.
Hora: 19.00 h.
Lloc : Vestíbul de la seu de l'Arxiu Històric 
de Roquetes-Nou Barris. Espai Favència. 
Via Favència, 288, edifici A. 

Primavera d'Història a la Finca 
Sansalvador - Primavera 2014.
Cicles de conferències monogràfiques  
“1714-2014, 300 anys a l 'ombra 

d'Espanya”. Organitzats pel Taller 
d'Història de Gràcia.
Catalunya, un reflex en el cinema
La teranyina, d'Antoni Verdaguer (1990).
Hora: 19.30 h. 
Lloc: Finca San Salvador. Passeig de la 
Mare de Déu del Coll, 79.

Hora: 19.00 h.
Lloc: Palau de la Generalitat.
L'acte del lliurament de Premis estarà 
presidit per l'Honorable Sr. Ferran 
Mascarell, conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. La presen-
tació dels premis anirà a càrrec de 
l'actor i doblador Jaume Comas. 
L'acte es clourà amb el recital “Desideri 
en el record. Any Desideri Lombarte" i 
amb uns poemes a càrrec de Josep Miquel 
Gràcia, Associació Cultural del Matarranya

Per accedir als premis caldrà presentar 
la invitació. 

 Dimarts 6 

 Dimecres 7 

 Dijous 8 

 Divendres 9 

Ubicada al Claustre d'Arts Santa Mònica.

De 10.00 a 14.30 h i de 17.00 a 20.30 h.
10.00 h. – Inauguració a càrrec de les 
autoritats.
10.15 h. – Actuació de l’Esbart Català de 
Dansaires.

 D'11.00 a 14.00 h.

10.30 - 12.00 h - "Local/global: cultura, 
territori i identitat en l'àmbit lingüístic 
català", amb la col·laboració del Màster 
d'Estudis Catalans de la UOC.
L'objectiu de la taula és abordar la relació 
local-global des de diferents pers-
pectives: recerca, difusió, interacció, 
construcció i projecció. No es pot 
entendre el global sense una recerca 
acurada i transversal del local, per aquest 
motiu és important que ambdós àmbits 
estiguin interconnectats i en continu 
debat. S'està produint aquest diàleg? 
Què caldria fer per a incentivar-lo i 
potenciar-lo? Com intervé en la projecció 
de la cultura catalana?.  
Participants:

Sr. Ramon Arnabat, Grup ISOCAC de 
la Universitat Rovira i Virgili i Institut 
d'Estudis Penedesencs.
Sra. Rosa Congost, Universitat de 
Girona i Associació d'Història Rural.
Sra. Núria Grau, filòloga i editora, 
Associació Cultural Artur Bladé 
Desumvila, Comissió de la Fira del 
Llibre Ebrenc - Litterarum. Fira 
d'Espectacles Literaris.
Modera: Josep Anton Fernández, 
director del Màster d'Estudis Catalans 
de la UOC.

12.30 - 14.00 h - “Local/global: cultura, 
educació i  tecnologies de la  

Dissabte, 10

Diumenge, 11

Dissabte, 10

informació”. Aquesta presentació 
s'inclou dins els actes que es preveuen 
del Fòrum Internacional d'Educació i 
Tecnologia que forma part dels actes del 
Tricentenari (http://www.fietcat.com).
Participants:

Sr. Llorenç Soldevila, professor de la 
UVIC i membre del Centre d'Estudis 
Argentonins. 
Sr. Carles Duarte, Fundació Lluís 
Carulla  i  CONCA.  
Sra. Tania Martínez, Didàctica de les 
Ciències Socials de la Universitat de 
Barcelona- Grup d'Estudis d'Esplu-
gues. 
Sr. Ferran Grau, Centre d'Estudis 
d'Ulldecona i IES Manuel Sales i Feré 
d'Ulldecona.
Modera:  Sra.  Mercè Gisber t ,  
Universitat Rovira i Virgili i coor-
dinadora del Fòrum Internacional 
d'Educació i Tecnologia.

17.00 - 18.30 h. - “Local/global: compli-
citats necessàries en el segle XXI”. 
Presentació de diferents projectes que 
vinculen diverses institucions culturals i 
els centres d'estudis amb l'objectiu de 
donar visibilitat i reforçar la cultura 
catalana.

Federació d'Ateneus de Catalunya, a 
càrrec del Sr. Salvador Casals, 
president de la Federació.
MNAC. Programa “El Museu és teu”, a 
càrrec de la Sra. Elisabeth Pueyo, cap 
de l'àrea de Màrqueting del MNAC.
Arçcoop, a càrrec del Sr. Javier Gómez
Els Grups de Recerca Local de 
Barcelona, a càrrec del Sr. Josep 
Guzman, del Centre de Recerca 
Històrica del Poble-sec - CERHISEC.
Fundació Puntcat, a càrrec del Sr. 
Santi Ribera, director de la Fundació 
Puntcat.
Projecte de Xarxa de Calls Jueus, a 
càrrec de la Sra. Tessa Calders, 
Institut d'Estudis Món Juïc.
Modera: Sra. M. Carme Jiménez, 
directora de l'Institut Ramon Muntaner.

12.00 - 13.30 h – “Els centres d'estudis i 
la salvaguarda, gestió i dinamització 
del patrimoni i el seu entorn: exemples 
i propostes”.
L'object iu és anal i tzar di ferents 
experiències d'intervenció dels centres 
d'estudis respecte el patrimoni i compartir 
problemàtiques i propostes de futur.

Diumenge, 11

Participen:
Jordi Morell, Taller d'Història del Clot-
Camp de l'Arpa.
Associació per a la Difusió de la 
Història de Santa Oliva.
Mercè Tatjer, Universitat de Barcelona
Eloi Babiano, Taller d'Història de 
Gràcia.
Sra. Neus González, Arxiu Històric 
Roquetes-Nou Barris.
Moderador: Sr. Oriol Granados, Centre 
d'Estudis de Montjuïc.

Aquests actes es retransmetran en 
directe via streaming a l’adreça 
www.irmu.cat/streaming.

19.00 h - Itinerari cultural “El Paral·lel”, 
a càrrec del Centre de Recerca 
Històrica del Poble-sec - CERHISEC.
Lloc de sortida: Davant d'Arts Santa 
Mònica.

11.00 h - Visita a les Reials Drassanes 
després de la seva restauració. Museu 
Marítim de Barcelona. 

12.00 h - Visita a les reserves de 
Romànic, a la col·lecció i al terrat del 
MNAC. 

Per a inscripcions: merce@irmu.org, 
977401757 (Places limitades).

“Carregats de romanços! Plecs de fil i 
canya del Llegat Pau Vila", produïda per 
la Fundació Bosch i Cardellach.

“Tothom al carrer! La lluita antifranquista 
al Baix Llobregat (1960-1979)”, produïda 
pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat.

”Josep Miquel Vidal Hernández (1939-
2013), un homenot menorquí arrelat i 
universal”, Arxiu d'Imatge i So de 
Menorca (Consell Insular de Menorca).

Dissabte i diumenge matí, al claustre 
d'Arts Santa Mònica.

Dissabte, 10

Diumenge, 11

Mostra de materials didàctics editats 
des dels centres d'estudis (claustre 
d'Arts Santa Mònica). Activitat inclosa 
dins dels actes que es preveuen del 
Fòrum Internacional d'Educació i 
Tecnologia que forma part dels actes del 
Tricentenari. (http://www.fietcat.com).

Tallers infantils dins l'Espai

Premis Recercat

Jornades Recercat 10 i 11 de maig a Arts Santa Mònica

 Fira

 Mostra d'audiovisuals

Presentació del llibre “De les Expo-
sicions d'Art del Penedès. Vilafranca 
del Penedès 1926, El Vendrell 1927, 
Vilanova i la Geltrú 1929” a càrrec dels 
autors i autores, Montserrat Comas, Imma 
Socias, Joan Solé Bordes, i del Dr. 
Francesc Fontbona, de la Reial Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i 
membre de l'Institut d'Estudis Catalans.  

Organitza 
l'Institut d'Estudis Penedesencs amb el 
suport de la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona i l'Institut Ramon 
Muntaner.
Hora: 19.00 h.
Lloc: Reial Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona. Carrer del Bisbe Caçador, 3.

Anunci de la XI edició del Recercat a 
Vilafranca del Penedès, Capital de la 
Cultura Catalana 2015. 

 Visites

Debats

 Exposicions

 Mostra de materials didàctics

 Recerxic

Dimarts 13 
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Dissabte, 10  matí   

Dissabte, 10  tarda

Diumenge 11  matí   

11.30 a 13.00 Taller “Crea la teva 
farmaciola amb plantes naturals i 
elabora el teu sabó amb herbes”.

17.30 a 19.00 “Taller d'instruments 
musicals de joguina”.

11.30 a 13.00 “Taller de joguines 
tradicionals”.

Per a inscripcions a merce@irmu.org 
o 977401757 (Mercè Roca).
A càrrec de l'Aula d'Artesanies, 
Tradicions i Ecologia. 
Places limitades. Els inscrits tindran 
prioritat.
També hi haurà gimcanes que faran 
que els xiquets explorin els materials 
dels estands de la fira.

Tallers pensats des de

la recerca local


