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edició 2016
JORNADA DE CULTURA I RECERCA LOCAL
DELS TERRITORIS DE PARLA CATALANAPrograma

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.

Inauguració a càrrec de les autoritats, dissabte a les 10 del matí 

Dissabte de 10 a 14.30 h i de 17 a 21 h

Diumenge de 10 a 14.30 h

30 d’abril i 1 de maig
Plaça dels Sants Màrtirs de Vic

Espai d'audiovisuals 
Interior de la carpa

Exposicions Lliurament dels Premis Recercat

Presentacions

Activitats complementàries
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Obert dissabte al matí de 10.30 a 13.30 h

Obert diumenge al matí d'11 a 14 h

Es projectaran:

"Ramon Amigó. El món dels mots", 

Centre de Lectura de Reus.

"El Retaule de Sant Ermengol. Tradició i 

devoció". Patronat del Retaule de Sant 

Ermengol.

"Batec de telers. Vivències del tèxtil a 

Mollet del Vallès". Centre d'Estudis Molletans.

"Un tresor amagat. El temple romà de Vic", Patronat d'Estudis Osonencs.

"L’Esquerda, jaciment arqueològic", Fundació l'Esquerda.

"Paisatges escrits a la plana de Vic. A les envistes del Ter", Fundació Jacint Verdaguer 

i Fundació Miquel Martí i Pol.

"Gallifa al descobert", Centre  d'Estudis del Voltreganès.

"Seguint la traça del Círcol: El Cercle Literari de Vic i el seu context històric", Patronat 

d'Estudis Osonencs.

"Ateneus. Cultura i llibertat", produïda per la Federació d'Ateneus de Catalunya. 

Temple Romà de Vic (C/ del Pare Xifré, s/n). Es podrà visitar el divendres al vespre i 

dissabte i diumenge matí.

"Patrimoni Oblidat, Memòria Literària", 

produïda per la Coordinadora de Centres 

d'Estudis de Parla Catalana i l'Institut 

Ramon Muntaner. Col·legi d'Aparelladors 

(C/ del Bon Pastor, 5). Horaris de visita: 

dissabte d'11 a 13.30 h i de 18 a 20 h; 

diumenge de 11 a 14 h. Inauguració 

divendres 29 d'abril a les 20 h.

"Apel·les Mestres: artista total i home polièdric", produïda per l'Esbart Català de 

Dansaires. Seminari de Vic (Ronda de Francesc Camprodon, 2). Es podrà visitar al 

llarg del cap de setmana.

DIVENDRES, 29 
18 - 19.45 h - Taula rodona "Oportunitats i reptes de la cultura en el context polític 

actual"

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. 

Hi intervindran: 

Lluís Puig, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i president de l'IRMU. 

Jaume Gomila, director general de Cultura de la Conselleria de Participació, 

Transparència i Cultura del Govern de les Illes Balears.

Joan-Elies Adell, coordinador de l'Ofici de l'Alguer i de les activitats culturals i de 

promoció de la llengua catalana a Itàlia. Generalitat de Catalunya. Delegació del 

Govern a Itàlia.

Antonio Bravo, subdirector general de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria 

d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana.

Ximo López, cap de la Direcció Territorial de Cultura de València. Generalitat 

Valenciana. 

Modera: Narcís Figueras, vicepresident segon de la Coordinadora de Centres d'Estudis 

de Parla Catalana i vocal del patronat de l'Institut Ramon Muntaner.

Aquesta taula rodona s'emmarca en el programa "Cultura Catalana a debat. Cicle de 

debats", de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vic i la Universitat de Vic-Universitat 

Central de Catalunya.

DISSABTE, 30 
10.30 - 11.30 h - Mosaic Recercat. Mostra de 

projectes de recerca o difusió cultural 

produïts des dels centres d'estudis. 

Presentació de projectes realitzats des dels 

centres d'estudis durant els darrers dos anys.

"Una història a la intempèrie: el llegat 

patrimonial de la fàbrica i colònia de Gallifa 

(les Masies de Voltregà)", a càrrec de 

Marina Cirera, Centre d'Estudis del 

Voltreganès.

"Pedres que parlen. Ruta literària pels 

temples catalans", a càrrec de Mireia Munmany, Espais Escrits. Xarxa de Patrimoni 

Literari Català.

"Estudi documental de la més gran obra d'enginyeria militar catalana mai escomesa: la 

Línia Fortificada del Cinca (1936 – 1937)", a càrrec de David Tormo, Patronat Pro Batea.

"Atles domenequià: obra raonada de Lluís Domènech i Montaner", a càrrec de Gemma 

Martí Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner.

"Estudi del camí Cardoner a la cara nord del Cadí (l'Alt Urgell i la Cerdanya)", a càrrec de 

Lluís Obiols, Institut d'Estudis de l'Alt Urgell

Activitat conduïda per David Moré, Centre d'Estudis Tossencs.

11.30 - 13 h - "Patrimoni a debat: reflexions des de la societat civil". Espai conduït per 

les Comissions Cíviques del Patrimoni del Baix Llobregat i les Terres de l'Ebre. S'obre 

aquest nou espai de debat i reflexió dins el Recercat amb l'objectiu de fer una aproximació al 

patrimoni des dels centres d'estudis sobre la base dels casos que han treballat les dues 

comissions cíviques constituïdes actualment, la presència d'experts i les aportacions dels 

assistents. El tema que proposen enguany és: "Processos de patrimonialització i 

refuncionalització"

Participants:

Gemma Domènech, doctora en Història de l'art i investigadora a l'ICRPC.

Marina Ocaña, directora del Museu Arqueològic de l'Esquerda i secretària de la 

Fundació l'Esquerda.

Xavier Roviró, del Grup de Recerca Folklòrica d'Osona. 

Victòria Almuni, presidenta de la Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l'Ebre 

i presidenta del Centre d'Estudis Seniencs.

Modera: Esther Hachuel, Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat i gerent 

del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

19 - 20 h - Presentació de la base de dades de l'associacionisme històric català (1870-

1980), elaborada pel grup de recerca ISOCAC de la URV, amb la col·laboració del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'IRMU i la CCEPC, a càrrec de 

Ramon Arnabat. Activitat conduïda per Lluís Anglada, director  de  l'Àrea  de  Biblioteques,  

Informació  i  Documentació – CBUC,  Consorci  de  Serveis  Universitaris  de  Catalunya  

(CSUC) i membre del Patronat d'Estudis Osonencs.

Lloc: Temple Romà (C/ del Pare Xifré, s/n)

Dissabte a les 13,30 h - Lliurament de premis. L'acte serà presidit per l'Honorable 

Conseller de Cultura, el Sr. Santi Vila.

Hi haurà una intervenció musical a càrrec dels alumnes de l'Escola de Música i 

Conservatori de Vic.

Acte conduït  per Mariona Casas, professora de la UVic-UCC. 

Lloc: Temple Romà (C/ del Pare Xifré, s/n)

Fira

www.irmu.cat/projects/recercat

2L'espai de la fira està situat a l'interior d'una carpa de 200 m  que acull una dotzena 

d'estands. Els estands estan organitzats per espais territorials (Barcelona-Osona; 

Penedès; Tarragona; Terres de l'Ebre; Girona-Catalunya del Nord, País Valencià; Illes 

Balears-Alguer; Lleida-La Franja-Andorra) i al seu interior es poden trobar les novetats 

editorials de la recerca local i comarcal del conjunt dels territoris de parla catalana, així 

com una mostra dels projectes més destacats dels centres i instituts d'estudis locals i 

comarcals participants. 
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VISITES  (dissabte i diumenge matí)
Dissabte a la tarda: s'ofereixen dues opcions, 

a partir de les 17.30 hores:

Ruta Laura a la ciutat dels sants , realitzada " "

per l'Oficina de Turisme de Vic.

Ruta Josep M. Sert , per visitar les pintures " "

de la Catedral i l'Ajuntament, a càrrec de 

Miquel Ylla-Català.

Els participants hauran de triar entre una o 

l'altra.

Diumenge al matí

A les 11 h :Visita a la Fundació Jacint Verdaguer, a Folgueroles 

A les 12 h : Ruta Vic en la literatura moderna i contemporània , a càrrec de Pere Tió " "

(Patronat d'Estudis Osonencs).

Caldrà inscripció prèvia. Termini d'inscripció: 25 d'abril. Cal enviar un correu a 

merce@irmu.org o trucar al 977 401 757. Seran grups tancats. No hi haurà possibilitat 

d’incorporar-se en el moment. 

Contacontes “El Canigó, una història gegant”, a càrrec de la Fundació Jacint 

Verdaguer (dissabte de 18 a 19 h). 

Taller de baldufes, a càrrec del Museu de la Torneria de Torelló (dissabte, de 19 a 

20.30 h). 

Inscripcions gratuïtes en el punt d'informació de la fira o prèviament al 977401757 o a 

merce@irmu.org.  

DINAR ANUAL DE LA RECERCA LOCAL
DISSABTE,30
 15 h. Seminari de Vic (Ronda de Francesc Camprodon, 2)


