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Dins els actes del 30è aniversari 
de l’Institut d’Estudis Penedesencs

www.ccepc.org

Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana
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Patronat format per

amb el suport de:Col·laboren:

Museu de les Cultures

VINSEUMVINSEUM
Vilafranca

del Vi de Catalunya

Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Auditori del VINSEUM, 
Museu de les Cultures del Vi de Catalunya
de Vilafranca del Penedès Plaça Jaume I, 1
Dissabte, 10 de novembre de 2007 a les 19:30 h

Auditori del VINSEUM, 
Museu de les Cultures del Vi de Catalunya
de Vilafranca del Penedès



Els centres d'estudis s'han caracteritzat tradi-
cionalment per abordar els temes d'estudi des de 
la interdisciplinarietat que els caracteritza. 

D'aquesta manera les recerques es realitzen amb rigor i inclouen 
l'apropament a la realitat des de diferents perspectives, aconseguint 
una visió més general i completa.

Una de les altres característiques principals dels centres d'estudis 
és la seva estreta vinculació amb el territori, fet que permet tractar 
els temes amb un grau alt de coneixement degut a la seva proximitat. 

Aquesta vinculació amb el territori comporta i estimula l'interès 
per tractar temes d'actualitat que tenen repercussió directa en el dia 
a dia de la societat que els integra, de la que formen part i un gran 
interès per transmetre el resultat dels seus estudis a la resta de la 
societat.
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L'objectiu d'aquesta taula rodona és veure com des de la 
interdisciplinarietat i la proximitat al territori dels centres d'estudis, 
es poden abordar temes d'actualitat de gran incidència social. 
L'apropament a aquests temes comporta per una banda una major 
vinculació entre els centres d'estudis i altres centres de recerca com per 
exemple les universitats i també una major connexió amb la resta de 
la societat.

A la taula rodona s'exposaran tres problemàtiques actuals, amb 
experiències, propostes d'estudi i de tractament divulgatiu que 
serveixin de model als centres interessats en  plantejaments temàtics 
innovadors, aptes per a ser tractats des de la interdisciplinarietat: 
l'habitatge vist des de la perspectiva dels col·lectius que en fan ús, el 
territori vist a través de la conjunció de tres paràmetres (la història, 
l'economia i l'ecologia) i finalment, el tema de la immigració.
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Conxita Solans,

Enric Tello

Miguel Solana

Ramon Arnabat

 membre de la junta del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i responsable del 
projecte "Habitatge i Territori al Baix Llobregat: un estudi des de la vivència". 

, catedràtic i director del Departament d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat 
de Barcelona on dirigeix un equip de recerca sobre les transformacions en els canvis d'ús del territori i l'energia a 
la Mediterrània occidental.

, coordinador del Consell de Redacció de la revista Quaderns d'Estudi i membre de la junta del 
Centre d'Estudis de l'Hospitalet. És geògraf i professor de la UAB. En aquests moments estan preparant un 
número de la revista sobre immigració.

, historiador, vicepresident de l'Institut d'Estudis Penedesencs i responsable del projecte 
“Tots els Noms”. 
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