
ESPAI
DESPUIG

 IX EDICIÓ

Per a més informació: www.irmu.cat

Taula  Rodona
 IX EDICIÓ DE L’ESPAI DESPUIG  

ESPAI
DESPUIG

Organitzen:

IX

Amb el suport de:

Oportunitats i reptes del món
cultural en el context actual

Entrada lliure

A l'espai Miquel Mateu del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec .
Plaça de la Peixateria, 6 (Peralada)
Dissabte, 14 de novembre de 2015

Plaça de la Peixateria, 6 (Peralada)
Dissabte, 14 de novembre de 2015

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:

Inscripcions i dinar:
Activitat gratuïta. Caldrà fer inscripció prèvia a l'activitat al tel. 
977401757 i/o a l'a/e merce@irmu.org, pel control d'assistència a les 
diferents activitats i a la ruta. Termini per a realitzar la inscripció: 10 
de novembre de 2015.

El dinar es farà al Grill del Celler (C/ de Sant Joan, 11). Preu: 17,50€

Cal fer inscripció prèvia al 977401757 i/o a merce@irmu.org. Caldrà 
fer l'ingrés del dinar al compte de l'Institut Ramon Muntaner ES97-
2100-0180-8302-0027-7863. Especifiqueu el nom i cognoms.

(Tortosa 1510 - 1574)
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Dinar:
El dinar es farà al Grill del Celler (C/ de Sant Joan, 11). Preu: 17,50€
Cal fer inscripció prèvia al 977401757 i/o a merce@irmu.org. Caldrà fer 
l'ingrés del dinar al compte de l'Institut Ramon Muntaner ES97-2100-
0180-8302-0027-7863. Especifiqueu el nom i cognoms.
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Estructura de la Jornada:
10.45 h. Trobada dels participants
11.00 h. Rebuda per part de les autoritats i inauguració. Intervindran 

l'Il·lm. Sr. Pere Torrent i Martí, Alcalde de Peralada, el Sr. Lluís Puig 
i Gordi, Director General de Cultura Popular, Associacionisme i 
Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat  de 
Catalunya i la Sra. Anna M. Puig, presidenta de l'Institut d'Estudis 
Empordanesos.

11.30 h. Presentació de la base de dades de l'Associacionisme històric 
català (1870-1980) elaborada pel grup de recerca ISOCAC de la 

14.00 h. Dinar
15.45 h. Ruta literària Ramon Muntaner gentilesa de l'Ajuntament 

de Peralada.

A l'espai Miquel Mateu del Centre de Turisme Cultural Sant 
Domènec es podrà visitar l'exposició itinerant "La Crònica de 
Ramon Muntaner. El temps dels almogàvers", produïda per la 
Institució de les Lletres Catalanes.

La nova perspectiva política en els diferents territoris de parla 
catalana obre tot un conjunt d'oportunitats per a consolidar 
projectes i per a crear-ne de nous a partir de les sinergies i de les 
complicitats que es puguin  anar bastint. 

  “Esí negun me demana;” En 
Muntaner; quin és l'eximpli de la mata 
de jonc?”, jo li respon que la mata de 
jonc ha aquella força que, si tota la mata 

lligats ab una corda ben forts, e tota la volets arrencar 
ensems, dic-vos que deu hòmens, per bé que tiren, no 
l'arrencaran, ne encara com gaire més s'hi prenguessin; e si 
en llevats la corda, de jonc en jonc la trencarà tota un fadrí de 
vuit anys, que sol un jonc no hi romandrà”. 

Crònica de Ramon Muntaner.

 

URV, amb la col·laboració del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, l'IRMU i la CCEPC, a càrrec de Ramon 
Arnabat i Mireia Ros

12.00 h. Taula Rodona. Oportunitats i reptes del món cultural en el 
context actual 

Els participants són:
Jaume Mascaró, president del Consell Científic de l'Institut Menorquí 
d'Estudis, vocal del patronat de l'Institut Ramon Muntaner
Antoni Prats, membre de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina 
Alta, vocal del patronat de l'Institut Ramon Muntaner 
Josep F. Moragrega, president d'Òmnium Cultural Terres de l'Ebre, 
secretari del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i un dels impulsors 
de la Jornada de treball "La catalanofonia com a supraestructura 
comunitària".

Aquesta edició de l'Espai Despuig es presenta com una plataforma 
d'anàlisi de les noves perspectives culturals i de les possibilitats de 
col·laboració que s'obren, bé dins d'iniciatives ja en marxa, bé per a la 
construcció de noves propostes de treball conjunt

Ramon Arnabat, professor de la Universitat Rovira i Virgili, 
membre de la junta de l'Institut d'Estudis Penedencs i membre del 
Consell Social de la Cultura vinculat al Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya.

Modera: 
Anna M. Puig, presidenta de l'Institut d'Estudis Empordanesos


