
ESPAI
DESPUIG

 VI  EDICIÓ

Per a més informació: www.irmu.org Taula  Rodona
 VI EDICIÓ DE L’ESPAI DESPUIG  

ESPAI
DESPUIG

Organitzen:

(Tortosa 1510 - 1574)

VI

Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana

I N S T I T U T  R A M O N  M U N TA N E R

Patronat format per:

Amb el suport de:

Dissabte, 7 de novembre de 2009 a les 18.30 h 

Dissabte 7 de novembre de 2009
C /d'en Bosc, 9
Espai Cultural Pere Stämpfli
Sitges

Espai Cultural Pere Stämpfli
C / d'en Bosc, 9  Sitges

Estudis locals i educació

Grups d'Estudis
Sitgetans Consorci del Patrimoni

de Sitges

Societat Recreativa El Retiro

Entrada lliure

CCEPC
Coordinadorade Centres d’Estudis deParla Catalana



Participen:ESPAI
DESPUIG

 VI  EDICIÓ

Taula  Rodona

La Sra. , escriptora, presidenta del Grup d'Estudis Sitgetans. 

El Sr. , professor de l'àrea de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat Rovira i Virgili.

El Sr. ,  professor titular de Didàctica de les Ciències Socials de la UB i investigador principal 
del Grup de recerca DIDPATRI.

La Sra. , presidenta del Centre d'Estudis Seniencs. 

Vinyet Panyella

Antoni Gavaldà

Joan Santacana

Victòria Almuni
Moderadora

Els estudis locals tenen com a principal 
objectiu generar coneixement des de la 
proximitat i des de les diferents disciplines: la 
història, la literatura, l'etnologia, les ciències 

naturals, etc. Un coneixement que pot servir de base per al 
desenvolupament, per a la creació d'un sentiment d'identitat i per a la 
reflexió a escala global. L'educació té com a principal objectiu formar 
ciutadans i ciutadanes i proporcionar-los competències per afrontar 
amb solidesa personal la realitat que ens envolta. En aquest context, 
els estudis locals es revelen com una eina bàsica per a l'educació, ja que 
els coneixements que generen són fonamentals per a la formació, per a 
la valorització de l'entorn més immediat, com a base per entendre el 
món i com a eina per copsar les arrels de la cultura pròpia i la de les 
persones nouvingudes. Un  aspecte a tenir en compte és que els nens i 
els joves són un vehicle perquè molta població adulta s'iniciï en el 
coneixement i la valoració del patrimoni. Això cal aprofitar-ho.

És important, però, que la recerca local es presenti al lector de manera 
didàctica i de forma atractiva per tal que sigui assimilada amb més facilitat. 
Cal precisar que l'esforç divulgatiu no està renyit amb el rigor científic i que 
des de molts centres de recerca cada vegada és més evident l'esforç per facilitar 
l'accés al coneixement. La didàctica és la disciplina que tradicionalment s'ha 
encarregat de buscar les fórmules per a una millor aprehensió del 
coneixement. Des de les entitats locals es pot ajudar a aproximar la recerca 
epistemològica i la didàctica. D'aquesta manera la distància entre 
historiadors i educadors-didactes no serà tant gran.

En aquest debat analitzarem: quin lloc ocupen els estudis locals en l'educació, 
si des dels centres que generen coneixement hi ha prou preocupació per 
facilitar l'accés a la informació, quins punts de contacte existeixen 
actualment entre els centres d'estudis i les escoles o instituts de secundària, 
quin paper juga la universitat en relació a aquest tema i com creieu que es pot 
incentivar una major relació entre els estudis locals i l'educació. 

Activitat complementària:
Cal fer inscripció prèvia al dinar i a la visita.

Termini 2 de novembre. 
Tel. 977401757 o
merce@irmu.org14.00 Dinar. Societat Recreativa El Retiro Sitges, C/ d'Àngel Vidal (preu del dinar 20 €). 

16.30 Visita guiada a l'exposició “Miquel Utrillo i les arts” i al Museu del Cau Ferrat. 


