IV EDICIÓ 2016
JORNADA
I NSTITUT
R AMON
M U N TA N E R
CULTURA I RECERCA
EN EL TERRITORI
Móra la Nova
11 i 12 de novembre de 2016
Sala d'Actes de l'Ajuntament
de Móra la Nova i Casal Municipal
L'Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres d'Estudis de Parla Catalana, té com a un dels seus objectius principals
el suport a la recerca i a la difusió de l'activitat dels centres d'estudis i instituts d'estudis locals i comarcals, mitjançant actuacions
diverses:
Obrir línies d'ajut que responen a les necessitats dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals.
Organitzar projectes d'interès comú per als centres d'estudis.
Promoure polítiques de col·laboració amb les administracions i d'altres centres de cultura i recerca.
Fer visible la gran tasca de recerca que realitzen els centres per tal de crear sinergies entre ells i amb la resta de la societat civil.
La jornada té com a objectiu posar en valor, la recerca, publicacions, activitats i projectes dels centres i instituts d'estudis de
recerca local i comarcal del conjunt dels territoris de parla catalana. Pretén mostrar la diversitat de iniciatives i recerques i d'àmbits
temàtics i perspectives abordats. Al mateix temps, es vol convertir en un espai per a compartir idees i generar-ne de noves, a partir
de la presentació de projectes que han comptat o que compten en la majoria de casos amb el suport econòmic de les convocatòries
de l'Institut Ramon Muntaner.

Organitza:

COM ARRIBAR
Amb tren:
Renfe. 902 24 02 02. http://horarios.renfe.es/hir/catalan.html.
Amb autocar:
Hispano Igualadina.Tel. 977 77 06 98
Bus Eix de l'Ebre (Alsina Graells – Autocars HIFE).

Patronat format per:

Amb la col·laboració de:

ALLOTJAMENTS :
Móra la Nova
Mas Subirants. Ctra. Nova de Garcia, s/n. Tel. 977 40 28 54
Alberg Juvenil Mas de la Coixa. Rotonda Eix de l'Ebre, N-420.
Tel. 977 40 05 41 C/e: masdelacoixa@yahoo.es
Hostal Font de Móra. Tel. 977 40 00 33
Móra d’Ebre
Hostal La Creu. Av. Comarques Catalanes, 75. Tel. 977 40 07 07
www.hostallacreu.com C/e: info@hostallacreu.com

Amb el suport de:
FUNDACIÓ

JOSEP IRLA

Mas de la Coixa, Rotonda Eix de l'Ebre, s/n. - 43770 Móra la Nova - Tarragona
Tel.: 977 401 757 · Fax: 977 414 053 · a/e: merce@irmu.org
Per a més informació:

www.irmu.cat

Hostal 7 de Ribera. Placeta de la Verge, 6, www.7deribera.com
Tel. 977 40 34 26 C/e: info@7deribera.com

PER A MÉS INFORMACIÓ
http://www.riberadebre.info/
http://www.turismepriorat.org/

IV EDICIÓ 2016

JORNADA

Móra la Nova, 11 i 12 de novembre
Sala d'Actes de l'Ajuntament i Casal Municipal

I NSTITUT
R AMON
M U N TA N E R

PROGRAMA

CULTURA I RECERCA
EN EL TERRITORI

Divendres 11 de novembre
19.30 h - Presentació de les actes de les Jornades de la Secció
Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Móra la Nova (17 i 18
d'octubre de 2014), a càrrec dels seus curadors, Sr. Joaquim Mallafré i
Sr. Miquel Àngel Pradilla. També hi intervindran l'Il·lustríssim Sr.
Francesc X. Moliné, alcalde de Móra la Nova, el Sr. Ferran Bladé,
director dels Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l'Ebre i
vicepresident primer de l'IRMU i el Sr. Francesc Roig, representant de
la Fundació Privada Mútua Catalana.
20.00 h - Presentació de la publicació Oportunitats i reptes de la cultura
en el context actual. Aquesta publicació recull les aportacions
realitzades en la IX Edició de l'Espai Despuig celebrat a Peralada el
novembre de 2015. La presentació anirà a càrrec del director general
de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i president de
l'Institut Ramon Muntaner, Sr. Lluís Puig i Gordi, i del president de la
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i vicepresident
segon de l'IRMU, Sr. Josep Santesmases i Ollé.
Totes dues presentacions tindran lloc a la sala d'actes de l'Ajuntament
de Móra la Nova.
L'entrada és lliure.
22.00 h - Espectacle “De Muntaner a Llull”, a càrrec de Toni Xuclà i
Judit Neddermann al Casal de Móra la Nova.
Donatiu de l'entrada: 5 €. El total de la recaptació és en benefici de
Càritas de Móra la Nova.

Dissabte 12 de novembre
9.00 h - Rebuda dels participants al Casal Municipal de Móra la Nova.
9.30 h - Inauguració de la jornada.
10.00 h - Taula de presentació d'activitats i publicacions:
Els congressos de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Vall
d'Albaida, a càrrec de Josep Calatayud de l'Institut d'Estudis de
laVall d'Albaida.
Revista Mirmanda. Una experiència editorial transfronterera, a
càrrec d'Òscar Jané de l'Associació Mirmanda.
Les Jornades de l'Institut d'Estudis Baleàrics. Nova etapa, a
càrrec de Josep Ramon Cerdà.
Els camins històrics de la plana selvatana (la Selva i el Gironès),
projecte editorial a càrrec del Centre d'Estudis Selvatans a
càrrec d’Elvis Mallorquí del Centre d'Estudis Selvatans.

Els centres d'estudis de les comarques gironines. Nova etapa
organitzativa post Patronat Francesc Eiximenis, a càrrec de
FrancescViso, coordinador de la CCEPC.
Trobada de centres de Lleida, la Franja, Aran i Andorra. Nova
etapa, a càrrec de Carlos Rizos del Centre d'Estudis Comarcals
del Segrià.
Modera: M. Carme Jiménez, Institut Ramon Muntaner.
12.00 h - Pausa-Cafè.
12.30 h - Taula de presentació de projectes:
La Primera Guerra Mundial (1914-1918) a la premsa local de la
ciutat de Sabadell: aliadòfils, germanòfils i pacifistes, a càrrec de
Josep Alavedra de la Fundació Bosch i Cardellach.
Estudi documental sobre les parròquies de la Santa Creu de
Rodes i de Sant Esteve de Mata, s. XIV i XV, a càrrec de Josep
Maria Gironella de la Fundació Albert Tomàs .
Seguiment i conservació de ratpenats forestals al PNIN de
Poblet, a càrrec de Jaume Solé del Centre d'Història Natural
de la Conca de Barberà.
Caritat i assistència al call de Barcelona (s. XII-XIV), a càrrec de
Tessa Calders i EsperançaValls de l'Institut d'Estudis Món Juïc.
Estudi documental de la més gran obra d'enginyeria militar
catalana mai escomesa: la Línia Fortificada del Cinca (1936 –
1937), a càrrec de Pere Rams del Patronat Pro Batea.
Els anjubs, construccions de pedra seca del paisatge agrari de
secà, a càrrec d'Eva Artal i Mercè Veà del Centre d’Estudis de la
Ribera d’Ebre.
Participació dels centres d'estudis en la Mostra de Cinèma
Etnogràfic de la Direcció General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Culturals del Departament de
Cultura, a càrrec de Josep Contel del Taller d'Història de
Gràcia, i Carles Pascual de l'Associació Cultural La Terreta (el
Pallars Jussà).
Modera: JuditVidal, Institut Ramon Muntaner.
14.00 h - Debat – Vermut amb participació de les autoritats
convidades. Restaurant Can Secundino.
15.00 h - Dinar.
Al llarg de les Jornades es podrà visitar una mostra de publicacions
dels centres d'estudis i també l'exposició “Els camins històrics de la
plana selvatana (la Selva i el Gironès)”, produïda pel Centre d'Estudis
Selvatans.

II Jornada Intercomarcal d'Investigadors/es de la Guerra Civil
Espanyola, a càrrec de Francesc Subirats de l'Associació
Cultural lo Rafal.
Modera: PinedaVaquer, Institut Ramon Muntaner.
10.45 h - Radiografies:
El Llibre Blanc del Penedès, a càrrec de Ramon Arnabat de
l'Institut d'Estudis Penedesencs.
El Llibre Blanc del Baix Llobregat, a càrrec de Carles Riba del
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
El nou context cultural valencià des de la perspectiva de la
Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals del País Valencià, a
càrrec de Manuel Pastor, secretari de la Junta Directiva de la
Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals del País Valencià
(FIECOV).

Inscripcions:
Concert del divendres: Donatiu de 5 €
Dinar del dissabte: 22 €
Concert + dinar de dissabte: 27 €.
Hi haurà entrada lliure per a tothom que vulgui assistir a
les Jornades com a oient.
Les inscripcions es poden fer arribar a l'adreça
merce@irmu.org o al telèfon 977401757.
www.irmu.cat

