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NOTÍCIES CCEPC & IRM 
 

 
Congrés Obert – Cicle de conferències “1960-1980. Transicions i canvis a les 
terres de parla catalana” 

 
El Congrés Obert està organitzat per la Coordinadora de 
Centres d’Estudis de Parla Catalana, l’Institut Ramon 
Muntaner i el Memorial Democràtic de la Generalitat de 
Catalunya i consisteix en un cicle de 22 conferències 
repartides pel territori. Aquestes conferències giraran al 
voltant de les temàtiques tractades al congrés “1960 – 
1980. Transicions i canvis a les terres de parla catalana”, 
celebrat a Barcelona i a Cornellà de Llobregat el 
novembre de 2011. 
S’ofereix de forma gratuïta als centres d’estudis la 
possibilitat de programar una de les conferències. Les 

entitats amfitriones podran triar entre un dels ponents participants al congrés o bé un altre 
conferenciant vinculat al seu territori que tracti un tema relacionat amb el congrés. 
El cicle de conferències es desenvoluparà des del dia 21 d’octubre fins abans de Nadal de 2013. Un 
cop tancat el programa sencer, se’n farà difusió. 
Sempre que sigui possible, algun representant de les entitats organitzadores, assistirà a les 
conferències i es podrà fer una presentació de l’edició de les actes del congrés. 
Més informació: CCEPC. Tel. 933248585 ext.131, a/e: ccepc@iec.cat  

 
 

 Mas de la Coixa. Rotonda Eix de l'Ebre. 
43770 Móra la Nova  
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Ampliació del termini per presentar comunicacions al IX Congrés de la 
CCEPC. Després de les Noves Plantes: Canvis i continuïtats a les terres de 
parla catalana 
 
S'ha ampliat el termini per a la presentació de 
propostes de comunicació al congrés "Després de 
les Noves Plantes: canvis i continuïtats a les terres 
de parla catalana" que tindrà lloc a Cervera els dies 
21 i 22 de febrer de 2014. La nova data per a 
presentar el títol i un resum d'un màxim de 1.000 
caràcters és el dilluns 4 de novembre. 
Us recordem que es podran presentar 
comunicacions a qualsevol dels quatre àmbits del congrés i que fins el 10 de gener de 2014 s'haurà 
de lliurar text sencer de la comunicació (extensió màxima de trenta mil caràcters, notes incloses). 
Per a més informació: ccepc@iec.cat , tel.93 324 85 85 ext. 131. Es pot descarregar el targetó a 
www.ccepc.org  
 
 

Exposició "El món agrari a les terres de parla catalana" 
 

Una còpia de l'exposició ha fet estada aquest estiu a 
Castelló d'Empúries i a Ripoll i ara es pot visitar al Centre 
Cívic La Marineta de Mollet del Vallès fins a finals del 
mes d'octubre, quan viatjarà a Banyoles. 
 
La segona còpia ha estat programada a Valls i a Sant 
Cugat del Vallès. En aquests moments i fins el dia 17 
d'octubre es podrà visitar al Casal de Cultura de Tàrrega. 
Durant el mes de novembre serà acollida a Vila-rodona. 

 
 
Els centres d’estudis del Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat 
acorden reprendre la Roda d’Art i promoure recerques sobre els Fets de 1714 i 
la Mancomunitat 

 
Els grups de treball de la II Trobada de Centres d’Estudis 
del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat, 
que s’ha realitzat al llarg del 5 d'octubre en el marc del 
Monestir de Santes Creus, han arribat a bon port. Els 
grups han debatut sobre “Els fets de 1714”, “La 
Mancomunitat de Catalunya” i el projecte “Roda d’Art” i 
en cadascun d’ells han apuntat accions de futur. Pel que 
fa al projecte “Roda d’Art”, els participants han decidit 
reprendre aquesta iniciativa de principis dels anys 90 en 
què diferents centres d’estudi del Camp de Tarragona 

difonien la feina feta per artistes locals. Ara és vol fer el mateix però ampliant fronteres i arribant a les 
tres demarcacions. Així, cada any, un centre serà l’encarregat de proposar un artista i la seva obra 
serà itinerant pels centres participants. Aquests mateixos centres seran els encarregats de publicar 

L'exposició a Sant Martí d'Empúries 



                Infocentres núm. 102  p. 3 

conjuntament la guia de l’exposició i de proposar tallers didàctics al voltant de la mostra. L’artista 
escollit haurà de ser “preferentment jove, amb formació artística i que amb la seva obra faci 
aportacions interessants”. En aquest cas, segons els centres, “busquem obrir-nos a un nou públic 
tocant temes no tant relacionats amb la història”. 
 
En els cas dels grups dels Fets de 1714 i de la Mancomunitat catalana han optat principalment per 
fomentar recerques tant bibliogràfiques com documentals per posar en valor què va passar en 
aquestes contrades en aquests episodis de la Història de Catalunya. Concretament el grup dels Fets 
de 1714 han posat damunt la taula un cert malestar “per l’abandonament institucional ja que tot 
aquest tema s’ha focalitzat a Barcelona, és per això que veiem necessari explicar com vam viure 
aquestes comarques aquell moment”. Els resultats de les recerques es donaran a conèixer a través 
de publicacions o d’una pàgina web gestionada des de l’Institut Ramon Muntaner (IRMU). També es 
vol fer un cicle de conferències per donar a conèixer aquestes recerques a través de les aules del 
coneixement de la URV i fomentar les investigacions per part d’historiadors locals perquè puguin ser 
noves aportacions al Congrés que la Coordinadora dels Centres d’Estudis de Parla Catalana 
(CCEPC) realitzarà al febrer amb el tema central de les conseqüències d’aquell 1714.  
 
Finalment, en el cas del grup de la Mancomunitat catalana, es volen potenciar diferents activitats per 
recuperar l’esperit d’aquella institució i buscar la seva cabuda i sentit en els moments actuals, a més 
de fomentar la recerca i el recull bibliogràfic a partir de quatre eixos com són: el funcionament dels 
municipis, projectes redactats en aquells moments però que no van tirar endavant, l’impuls a la 
modernització de l’agricultura i la relació entre Mancomunitat i cooperativisme agrari. 

 

La VII Trobada d'entitats de recerca local i comarcal del Maresme, dedicada 

a la Guerra de Successió 

 
El dissabte 26 d'octubre, acollits per l'Ajuntament del Masnou, 
tindrà lloc en aquesta localitat la VII Trobada de recerca local i 
comarcal del Maresme, dedicada en aquesta ocasió a "La 
Guerra de Successió i les seves conseqüències: el segle XVIII 
al Maresme".  
 
El programa de la jornada és el següent: 
09.00h Rebuda dels participants i lliurament de documentació  
09.30h Inauguració de la jornada. 
09.45 h Julià Lladó (1928 – 2013). In memoriam. A càrrec de Rosa Almuzara, directora de 
l'Arxiu Comarcal del Maresme. 
10.00 h Ponència inaugural: "La Guerra de Successió al Maresme, una visió econòmica", a 
càrrec de l'historiador Benet Oliva.  
10.30 h Comunicacions. 
11.00 h Pausa i cafè. 
12.00 h Comunicacions. 
13.00 h Debat. 
14,15 h Dinar al restaurant "Àgora”. 
16,35 h Visita teatralitzada al Museu Municipal de Nàutica del Masnou. 
18,00 h Conferència: "La Guerra de Successió a Catalunya", a càrrec d'Agustí Alcoberro, 
director del Museu d'Història de Catalunya. 
 



                Infocentres núm. 102  p. 4 

Informació i inscripcions: museu.nautica@elmasnou.cat tel. 935571830 
 
 

Trobada d’Entitats d’Estudi del Vallès   

 
El Centre d’Estudis Molletans (CEM) va acollir el 
dissabte 21 de setembre, la primera Trobada 
d’Entitats d’Estudi del Vallès, que va tenir lloc a la 
sala d’actes del Centre Cívic La Marineta (Plaça de 
l’Església, 7) de Mollet del Vallès. 
Organitzada per la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana, l’Institut Ramon 
Muntaner i el CEM, va aplegar els centres d’estudis i 
altres entitats de recerca del Vallès Oriental i del 
Vallès Occidental amb l’objectiu de potenciar les 
xarxes de col·laboració i els projectes conjunts de tot 
el Vallès. 

 
Durant les sessions del matí es van fer els torns de presentació de la vintena d'entitats assistents, 
una conferència sobre el Vallès a càrrec de Vicenç Relats i Ramon Vilageliu, director i editor de la 
revista Vallesos i un espai d’exposició de publicacions i materials de les entitats. Després del dinar es 

va programar una interessant  visita al Museu Abelló. 
Aviat es farà una nova convocatòria de reunió amb les entitats del Vallès per a valorar aquesta 
primera trobada i poder establir les pautes  que marcaran les següents edicions. 
 
 

NOTÍCIES DE LA COORDINADORA                            

  
 
Curs de formació a través de l'Ens de 

l'Associacionisme Cultural 
 
Un cop més, des de l’Ens de l’Associacionisme Cultural, entitat de la que 
forma part la CCEPC, us oferim un curs de formació adreçat a entitats 
culturals. 
El dissabte dia 19 d’octubre al matí i a la seu de l’Agrupament d’Esbarts 
Dansaires. C/. de València 558, 6è 1a de Barcelona tindrà lloc un curs de 
formació sobre assegurances i protecció de dades. 
Us recordem que les entitats membres de l’ENS, com ara les que estan 
adherides a la CCEPC, tenen una subvenció del 100% del seu cost. 
Tanmateix caldrà dipositar una fiança de 20 € que seran retornats el 
mateix dia del curs al c/c 0081 5494 21 0001079111, especificant el nom 
de la persona assistent, de l'entitat a la que pertany i el concepte en el 
moment d’inscriure’s  
Podeu fer la inscripció directament al web de l’ENS: 
http://www.ens.cat/butlleta-dinscripcio-al-curs-de-formacio, o bé per 
correu electrònic: info@ens.cat. 
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Als centres adherits a la CCEPC ja us hem fet una tramesa electrònica adjuntant el programa detallat 
de l'activitat. 
 

 
Visita de la Secció Filològica de l’IEC (25-26 d’octubre) a Santa Coloma 

de Farners 
 

En el centenari de les Normes ortogràfiques (1913), la Secció Filològica de 
l’Institut d’Estudis Catalans visitarà Santa Coloma de Farners, d’on era un dels 
seus fundadors, Frederic Clascar. Seran rebuts pel Centre d’Estudis Selvatans i 
l’Ajuntament, en unes jornades el 25 i 26 d’octubre coordinades per Mariàngela 
Vilallonga (UdG, IEC) i Narcís Figueras (UOC, CES) i amb la participació de 
membres de l’IEC i de professors i investigadors sobre temes lingüístics i 
literaris, com ara J. Ferrer, F. Feliu, J. Dorca, E. Mallorquí, N. Figueras, M. 
Vilallonga, N.-J. Aragó, P. Solà o M. Casacuberta. Hom visitarà la Casa de la 

Paraula i el Parc de Sant Salvador (Ruta Joan Vinyoli) i s’hi recordarà, a més de Vinyoli i Clascar, les 
figures de Ricard M. Aragó i Josep M. Mas Solench. 
Organitzen les Jornades la Secció Filològica de l’IEC i el Centre d’Estudis Selvatans (en 
representació de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana), amb la col·laboració de la 
Càtedra Joan Vinyoli (Universitat de Girona) i amb el patrocini de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Farners i l’Obra Social “la Caixa”, i amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Selva. 
Esperem que aquesta experiència sigui tot un èxit i que altres centres d'estudis puguin acollit 
aquestes trobades titnerants de la Secció Filològica de l'IEC. 
 

 

NOTÍCIES DE L’INSTITUT RAMON MUNTANER 

 
 
 

 
L'Institut Ramon Muntaner obre les convocatòries d'ajuts a publicacions i 
activitats dels centres d'estudis per al 2014 

 
L'Institut Ramon Muntaner, com cada any, obre les convocatòries d'ajuts a publicacions i activitats 
dels centres d'estudis, que arriben a la 9a. i 12a. convocatòria, respectivament. 
 
La IX Convocatòria de subvencions destinades a l’edició de publicacions periòdiques i monografies 
de l'Institut Ramon Muntaner té una dotació d’un màxim de 500 €, en el cas de publicacions de 
divulgació cultural i d’un màxim de 1.500 €, en el cas de les monografies i les revistes de recerca 
científica. El termini per presentar-hi documentacions acaba el dilluns 21 d'octubre de 2013 i està 
oberta a centres d'estudis que vulguin editar publicacions al llarg de l'any 2014. Per a més 
informació: http://irmu.org/irmu/call/43.   
 
Pel què fa a la XII Convocatòria d'ajuts per a l'organització de congressos, jornades, itineraris i 
trobades de l'Institut Ramon Muntaner, la quantia de cada ajut oscil·larà entre un mínim de 300 € i un 
màxim de 1.500 € i el divendres 11 d'octubre és l'últim dia per presentar-hi sol·licituds. Com en el cas 
de les publicacions, les activitats subvencionades s'hauran de realitzar entre l'1 de gener i el 31 de 
desembre de 2014. Podeu consultar-ne les bases al següent enllaç: http://irmu.org/irmu/call/42.  
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I Festival de Música en Terres de Cruïlla 
 

Els dies 18, 19 i 20 d'octubre es durà a terme a la Sénia el I 
Festival de Música en Terres de Cruïlla, organitzat per 
l'Agrupació Musical Senienca, el Centre d'Estudis Seniencs, 
l'Antena del Coneixement de la URV a la Sénia i l'Institut Ramon 
Muntaner, amb la col·laboració del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, l'Obra Social "la Caixa", la 
Fundació Mútua Catalana i la Factoria d'Arrel de la Fira 
Mediterrània de Manresa. 
 
L'Institut Ramon Muntaner col·labora amb el I Festival de Música en Terres de Cruïlla organitzant la 
taula rodona "Música popular i tradicional, avui", que comptarà amb la participació de Joan Vidal, M. 
Antònia Pujol i Josep Vicent Frechina i serà moderada per Jaume Ayats. Aquesta activitat es 
realitzarà el 19 d'octubre , a dos quarts d'una del migdia, a la Sala Rosa de la Casa de Cultura de la 
Sénia i està emmarcada en els 6ns. Tallers i Jornades de Memòria Oral 2013-2014 de l'Inventari de 
Patrimoni Etnològic i Material. També hi aporta les exposicions “Apel·les Mestres, artista complet i 
home polièdric”, de l'Esbart Català de Dansaires, i “Expojota”, de la Casa de la Jota. 
 
A més d'aquestes activitats, durant el festival es duran a terme conferències, concerts, tallers, 
presentacions de projectes, etc.  
 
L'activitat principal del Festival és el concert Músiques en Terres de Cruïlla, amb actuacions de: 
Carmen París (Aragó), Miquela Lladó (Illes Balears), Claudio Sanna (l’Alguer), Pep Vila (País 
Valencià), Montse Castellà i Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries (Catalunya) acompanyats per 
la Banda de Música de l’Agrupació Musical Senienca, que es realitzarà el dissabte 19 d'octubre a les 
vuit del vespre a la Casa de Cultura. El preu de l'entrada és de 12 € (10 € amb el carnet dels centres 
d'estudis). 
 
Podeu consultar-ne el programa complet al següent enllaç:  
http://musiquesenterresdecruilla.wordpress.com/about/.  

 
 
Primera xerrada del Menú de Tardor dels Tastets de Patrimoni Tarragona 

2013 
 

El dijous 17 d'octubre, a les set de la tarda, es realitzarà a la 
Biblioteca Pública de Tarragona la primera xerrada del Menú 
de Tardor dels Tastets de Patrimoni Tarragona 2013. 
 
Aquesta primera conferència porta per títol "Els Muntanyans: 
Patrimoni natural de Torredembarra" i anirà a càrrec de la Dra. 
Elisenda Forés Planells. 
 
Els Tastets de Patrimoni són una iniciativa de la Biblioteca 
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Pública de Tarragona i de l'Institut Ramon Muntaner i, en aquesta edició, compten amb la 
col·laboració del Centre d'Estudis Sinibald de Mas, de Torredembarra, i del Centre d'Estudis 
d'Altafulla. 
 
Properament us informarem de la segona xerrada i de la sortida del menú de tardor. 
 
Per a més informació: http://bibliotecatarragona.gencat.cat/ i www.irmu.org. 
 

 

6ns. Tallers i Jornades de Memòria Oral 2013-2014 
 

L'Institut Ramon Muntaner, com a 
membre de la Xarxa territorial de 
l’Observatori del Patrimoni Etnològic i 
Immaterial, forma part de 
l'organització dels 6ns. Tallers i 
Jornades de Memòria Oral 2013-2014, 
iniciativa de la Direcció General de 
Cultura Popular, Associacionisme i 
Acció Culturals. 
 
La primera de les activitats organitzades per l'IRMU d'aquest cicle és la taula rodona "Elaboració de 
licors i aiguardents tradicionals", amb la participació de diversos productors de licors i aiguardents 
tradicionals i moderada per Maria Teresa Castelló Bou, que es durà a terme el 13 d'octubre a les cinc 
de la tarda a la sala d'actes del Parc Natural dels Ports de Prat de Comte, dintre de la XII Festa de 
l'Aiguardent de Prat de Comte. 
 
El 19 d'octubre, a dos quarts d'una del migdia, es realitzarà a la Sala Rosa de la Casa de Cultura de 
la Sénia la taula rodona "Música popular i tradicional, avui", que comptarà amb la participació de 
Joan Vidal, M. Antònia Pujol i Josep Vicent Frechina. La moderació anirà a càrrec de Jaume Ayats. 
Aquesta taula rodona s'emmarca dintre dels actes del Festival Música en Terres de Cruïlla i està 
coorganitzat amb el Centre d'Estudis Seniencs. 
 
Per últim, amb el Centre d'Estudis Sinibald de Mas de Torredembarra s'ha organitzat el minicicle 
Veus dels pescadors de Baix a Mar de Torredembarra, format per les taules rodones "El mar des del 
mar, pescadors: caràcter i història d'una manera de ser", el 25 d'octubre, i "El mas des de terra, veïns 
de Baix a Mar", el 22 de novembre. Ambdues activitats, amb la moderació de Gabriel Comes i Iris 
Gual, es duran a terme a les set de la tarda a la Biblioteca Municipal Mestra Maria Antònia de 
Torredembarra. 
 
A l'arxiu adjunt podeu consultar el programa complet dels 6ns. Tallers i Jornades de Memòria Oral 
2013-2014. 
 
Per a més informació: www.irmu.org. 
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Tricentenari dels Fets de 1714. Barcelona 1714 - 2014 
 

Amb motiu del Tricentenari dels fets de 1714, els 
centres d’estudis de diferents districtes de la 
ciutat de Barcelona organitzen tota una sèrie 
d’activitats, coordinats per l’Institut Ramon 
Muntaner.  
 
El Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, de Sant 
Andreu de Palomar, el Centre d’Estudis de 
Montjuïc, el Centre de Recerca Històrica del Poble-sec (CERHISEC), l’Esbart Català de Dansaires, el 
Taller d’Història de Gràcia, el Taller d’Història del Clot – Camp de l’Arpa i Tot Història Associació 
Cultural han organitzat itineraris, conferències i cicles de conferències, presentacions de llibres, 
tertúlies literàries, una exposició i uns curs que tindran lloc fins al mes de setembre de 2014.   
 
Per a més informació: www.irmu.org. 
 
      

Novetats d'octubre de les revistes de centres d'estudis a RACO 
 

Gràcies a l’acord de col·laboració entre l’Institut Ramon Muntaner i el 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, les revistes 
dels centres d’estudis es poden consultar a text complet al repositori 
de revistes científiques en català RACO. 
 
D’aquesta manera, a partir d'ara trobareu al portal de RACO 
(www.raco.cat) els següents números de publicacions periòdiques 
dels centres d’estudis ja presents al repositori: 
 
- "Aguaits", de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta. Ja es 
pot consultar el núm. 31 a text complet: 
www.raco.cat/index.php/Aguaits  
- "Aplec de treballs", del Centre d'Estudis Comarcals. El núm. 30 ja 

està disponible a text complet: www.raco.cat/index.php/Aplec  
- "Beceroles: Lletres de llengua i literatura", del CEL (Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les 
Comarques Centrals dels Països Catalans). El núm. 5 ja es pot visualitzar a text complet: 
www.raco.cat/index.php/Beceroles  
- "Dovella", del Centre d'Estudis del Bages. Ja estan disponibles el sumari del núm. 112 i el text 
complet del núm. 108: www.raco.cat/index.php/Dovella  
- "Eivissa", de l'Institut d'Estudis Eivissencs. Ja es pot visualitzar el sumari del núm. 53 i el text 
complet del núm. 51: www.raco.cat/index.php/Eivissa 
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@ VISITA VIRTUAL  
 
 
 
 
 

http://cerquemlesarrels.blogspot.com.es/  
 
L’espai virtual convidat d’aquest número és el bloc de Cerquem les Arrels: Centre de Recerca 

Històrica d’Alella, on podreu trobar, a més de les notícies i activitats d’aquest centre d’estudis 

alellenc, un interessant banc d’imatges que recull fotografies antigues d’aquesta població del 

Maresme i un apartat de publicacions, amb informació de diverses publicacions dedicades al 

municipi d’Alella.  
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 ACTIVITATS DELS CENTRES D’ESTUDIS      
 
− Amics de Tous . EXPOSICIÓ "EL SIMBOLISME DELS ESPAIS MONÀSTICS MEDIEVALS DE 

CATALUNYA". Fins al 20 d’octubre a Sant Martí de Tous (l’Alt Penedès) 
Més informació: http://amicsdetous.blogspot.com.es/.  

 
− Amics de l’Art Romànic del Bages . SORTIDA A L'ALT URGELL. El 20 d’octubre. Sortida en 

autocar a les vuit del matí de la plaça dels Infants de Manresa (el Bages). 
Més informació: http://www.aarb.cat.  

 
− Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa . 1a. MARXA SOLIDÀRIA CASTELLS DE 

TORTOSA. El 12 d’octubre. Concentració a dos quarts de deu del matí al passeig central del 
Parc de Tortosa 
Més informació: http://www.amicsdelscastells.cat.  
 

− Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris . HISTÒRIES DE CAFÈ. CINEMES DE BARRI. El 15 
d’octubre a les set de la tarda al Centre Cívic Can Verdaguer de Barcelona. 
Més informació: http://arxiuhistoric.blogspot.com.es/.  
 

− Aula d’Artesanies, Tradicions i Ecologia . I JORNADES: ELS SAURINS EN LA CULTURA 
POPULAR. 2A TROBADA DE SAURINS ALS TERRITORIS DE PARLA CATALANA. Els dies 19 i 
20 d’octubre al Matarranya. 
Més informació: http://bruixotsdelaigua.blogspot.com.es/.  
 

− Carrutxa . CICLE TESTIMONIS. MEMÒRIA D'UN PASSAT RECENT 2013. Els dies 10 i 17 
d’octubre a dos quarts de vuit del vespre a la sala d'actes de l'Arxiu Municipal de Reus (el Baix 
Camp). 
Més informació: http://www.carrutxa.org.  
 

− Centre d’Estudis Argentonins . TARDOR LITERÀRIA A ARGENTONA 2013. Els dies 10, 18 i 
24 d’octubre a les vuit del vespre al Saló de Pedra del Capítol d’Argentona (el Maresme). 
Més informació: http://www.cea.cat.  

 
− Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles .  

o CURS D'HISTÒRIA DE CATALUNYA AL PLA DE L'ESTANY. ALTA EDAT MITJANA A 
CATALUNYA, a càrrec de Lluís To. El 25 d’octubre a les vuit del vespre a la Sala Josep 
M. Corominas del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles (el Pla de l’Estany). 

o SORTIDA DEL CURS D'HISTÒRIA DE CATALUNYA: EMPORDÀ. El 27 d’octubre. 
Trobada a les 9 del matí a la parada de la Teisa de Banyoles. 

Més informació: http://www.cecbanyoles.cat.  
 

− Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat . PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ A 
FAVOR DE LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT. El 10 d’octubre a les set de la tarda al 
Museu de la Torre Lluc de Gavà (el Baix Llobregat). 
Més informació: http://www.cecbll.cat.  
 

− Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès . SIMPÒSIUM INTERNACIONAL PORTALADA DEL 
MONESTIR DE RIPOLL. Del 16 al 19 d’octubre a  Ripoll. 
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Més informació: http://www.cecripolles.org/.  
 

− Centre d’Estudis de L'Hospitalet. CONFERÈNCIA: "COP D’ULL A L’EXILI CATALÀ DE LA 
GUERRA CIVIL ESPANYOLA”, a càrrec d'Enric Gil Meseguer. Acte commemoratiu de 
l’afusellament de l’Honorable President de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys. El 15 
d’octubre, a les 18.30 hores a la sala d’actes de la Regidoria del Districte I de l’Hospitalet de 
Llobregat (el Barcelonès). 
Més informació: http://www.celh.cat.  
 

− Centre d’Estudis de les Garrigues . IX TROBADA D'ESTUDIOSOS DE LES GARRIGUES. El 
26 d’octubre a la Sala del Poble de Fulleda (les Garrigues).  
Més informació: http://www.cegarrigues.cat.    
 

− Centre d’Estudis de Montjuïc .  
o PASSEJADA. EL CEMENTIRI JUEU MEDIEVAL DE MONTJUÏC I EL RITUS FUNERARI, 

a càrrec de Dominic Tomasov. El 20 d’octubre. Trobada a les onze del matí a Sant Pau 
del Camp de Barcelona. 

o CONVERSA AMB BENITO MAÍN. El 28 d’octubre a les set de la tarda a la Sala polivalent 
de la Biblioteca Francesc Candel de Barcelona. 

o EXPOSICIÓ "L'ART DEL FERRO". Fins al 31 d’octubre a la Biblioteca Francesc Candel 
de Barcelona. 

Més informació: ce.montjuic@gmail.com.   
 

− Centre d’Estudis del Bages . CURS LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A CATALUNYA (1705-
1714). Els dies 10, 17, 24 d’octubre, 7 i 14 de novembre a dos quarts de vuit del vespre a la 
Biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa (el Bages). Cal inscripció prèvia. Preu: 30 €. 
Més informació: http://twitter.com/cebages.   
 

− Centre d’Estudis Històrics de Terrassa . CICLE LA PRODUCCIÓ COL·LECTIVA A 
TERRASSA. PASSAT, PRESENT I FUTUR. Els dies 17, 22 i 30 d’octubre a les set de la tarda a 
l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa (el Vallès Occidental). 
Més informació: http://cehterrassa.org.  
 

− Centre d’Estudis Històrics Internacionals . JORNADES ACADÈMIQUES AL BORN CC. 
FORMACIÓ DE NOUS ESTATS AL MÓN DEL SEGLE XXI? ELS PROCESSOS 
INDEPENDENTISTES (QUEBEC, GRENLÀNDIA, FLANDES, ESCÒCIA, EUSKADI, 
CATALUNYA). Els dies 29 i 30 d’octubre al Centre Cultural El Born de Barcelona. 
Més informació: http://www.ub.es/cehi/.  
 

− Centre d’Estudis Molletans .  
o CONFERÈNCIA: “ELS USOS POPULARS DE PLANTES DE GALLECS”, a càrrec de M. 

Àngels Bonet i Galobart. El 10 d’octubre a les set de la tarda al Centre Cultural La Marineta 
de Mollet del Vallès (el Vallès Oriental). 

o PASSEJADA GUIADA MATINAL. GALLECS, UNA APOSTA INNOVADORA 
D'AGRICULTURA ECOLÒGICA, a càrrec de Gemma Safont i Artal. El 20 d’octubre. Sortida a 
les deu del matí del Centre Cívic de Can Borrell de Mollet del Vallès. 

o EXPOSICIÓ "RECULL DE NOMS CATALANS DE PLANTES". Fins al 31 d’octubre a la 
Biblioteca de Can Mulà de Mollet del Vallès 
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Més informació: http://www.molletvalles.cat/cem.  
 

− Centre d’Estudis Mont-rogencs .  
o AULES D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA A MONT-ROIG DEL CAMP. CONFERÈNCIA: 

"AGUSTÍ SARDÀ: PEDAGOG I POLÍTIC REPUBLICÀ (1836-1913)", a càrrec d’Eduard 
Boada i Aragonès. El 17 d’octubre a les vuit del vespre a la Casa de Cultura Agustí Sardà 
de Mont-roig del Camp (el Baix Camp). 

o CICLE CONÈIXER L'ENTORN. LA VIL·LA ROMANA DE LA MOLA DE RIUDOMS, a 
càrrec de l’arqueòleg Valerià Romero. El 20 d’octubre. Sortida a les deu del matí en 
cotxes particulars des de les Escoles de Mont-roig del Camp. 

o CICLE CONÈIXER L'ENTORN DE MONT-ROIG DEL CAMP. ANEM A BUSCAR 
BOLETS. el 27 d’octubre. Sortida a les nou del matí en cotxes particulars des de les 
Escoles de Mont-roig del Camp. 

Més informació: http://cemont-rogencs.blogspot.com.es/.  
 

− Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar (CERAP ). EXPOSICIÓ "MISSI MILAGROS, 
PINTURA I ESCULTURA". Fins al 31 d’octubre a la sala d’actes del CERAP a Riudoms (el Baix 
Camp). 
Més informació: http://www.cerap.cat.  
 

− Centre d’Estudis Santjustencs .  
o CONFERÈNCIA: "DANIEL CARDONA I CIVIT, 70È. ANIVERSARI DE LA SEVA MORT 

(1890-1943)", a càrrec de Judith Cobeña. El 18 d’octubre a les set de la tarda a la Sala 
Isidor Cònsul de Can Ginestar de Sant Just Desvern (el Baix Llobregat) 

o MOSTRA DE GALETES AMB FORMA DE FULLES DE TARDOR A SANT JUST 
DESVERN. El 26 d’octubre a les onze del matí al carrer de Bonavista, davant del Mercat 
Municipal de Sant Just Desvern. 

Més informació: http://www.santjust.org/centredestudis.  
 

- Centre d’Estudis Selvatans .  
o MATINAL «ITINERARI SALVADOR ESPRIU» A ARENYS DE MAR. El 20 d’octubre. 

Trobada a un quart de deu del matí a la plaça de la Vila d’Arenys de Mar (el Maresme). 
o PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL PODER FEUDAL, ELS SEUS AGENTS I EL 

TERRITORI: EL VESCOMTAT DE CABRERA, d’Alejandro Martínez. El 20 d’octubre a les 
dotze del migdia a la Biblioteca Popular Fidel Fita d’Arenys de Mar. 

Més informació: http://www.selvatans.cat.  
 

- Centre d’Estudis Sinibald de Mas .  
o AULA DE LA GENT GRAN. CONFERÈNCIES:  

� "LA CULTURA NÒRDICA. ELS VÍKINGS DE GROENLÀNDIA", a càrrec de 
Francesc Bailón. El 10 d’octubre.  

� "LA HERENCIA BIOLÓGICA: UN CONTRATO CON LA VIDA", a càrrec de José 
Luis Paternain. El 24 d’octubre 

Ambdues conferències es realitzaran a les sis de la tarda a la Biblioteca Mestra Maria 
Antònia de Torredembarra (el Tarragonès). 

o EXPOSICIÓ "APEL·LES MESTRES: ARTISTA COMPLET, HOME POLIÈDRIC". Del 23 
d’octubre a l’11 de novembre a la Biblioteca Mestra Maria Antònia de Torredembarra. 

Més informació: http://www.sinibald.cat.  
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- Centre d'Estudis Voltreganès. CONFERÈNCIA: "CREATIVITAT CIUTADANA EN TEMPS DE 
CRISI. INICIATIVES QUE PORTEN A L'ACCIÓ", a càrrec de Santi Eizaguirre AngladA. El 12 
d'octubre a les 12h als Jardins de La Pista, a Sant Hipòlit de Voltregà (Osona).  
Més informació: cevoltreganes@hotmail.com  
 

- Centre de Recerca Històrica del Poble-sec -CERHISEC -. TRICENTENARI DELS FETS DE 
1714. CONFERÈNCIA: "CONFERÈNCIA: “EL «TEMA CATALÀ» DURANT LA GUERRA DE 
SUCCESSIÓ: IMATGE, PROPAGANDA I POLÍTICA”, a càrrec d'Àngels Casas. El 29 d’octubre a 
les set de la tarda al Districte Sants-Montjuïc de Barcelona 
Més informació: b http://www.cerhisec.org.  
 

- Centres d’estudis del Pirineu . 10s. TROBADES CULTURALS PIRINENQUES. EL PATRIMONI 
FESTIU DEL PIRINEU. El 26 d’octubre a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll (el Ripollès). 
Més informació: http://www.sac.ad.  
 

- Cerquem les Arrels . ITINERARI FERRER I GUÀRDIA A ALELLA. El 13 d’octubre. Sortida a les 
onze del matí de Can Lleonart a Alella (el Maresme). 
Més informació: http://cerquemlesarrels.blogspot.com.es.  
 

− Esbart Català de Dansaires . EXPOSICIÓ "CAVALLETS... ENDAVANT! ELS CAVALLETS 
COTONERS DE BARCELONA". Fins al 14 d’octubre a la Sala d'actes de la Casa dels 
Entremesos de Barcelona.  
Més informació: http://www.esbartcatala.org.   
 

− Fundació Bosch i Cardellach .  
o EXPOSICIÓ "CARREGAT DE ROMANÇOS! PLECS DE FIL I CANYA DEL LLEGAT PAU 

VILA". Fins a finals d’octubre a la sala d’actes de la Fundació Bosch i Cardellach a 
Sabadell (el Vallès Occidental). 

o CONFERÈNCIA: “ART I PATRIMONI; SABADELL 1936-1942”, a càrrec de Patxi Ocio 
Casamartina,. El 24 d'octubre, a dos quarts de vuit del vespre la sala d’actes de la 
Fundació Bosch i Cardellach a Sabadell. 

o DIDÀCTICA MUSICAL. EL PAPER DE LA MÚSICA EN EL CINEMA I EL SEU PROCÉS 
DE CREACIÓ, a càrrec de Gerard Pastor. El 29 d'octubre, a dos quarts de vuit del vespre 
la sala d’actes de la Fundació Bosch i Cardellach a Sabadell. 

Més informació: http://www.fbc.cat.   
 

− Fundació Rafael Masó .  
o CONCERT: "JULI GARRETA, EL COMPOSITOR D'ATHENEA". L’11 d’octubre a les vuit 

del vespre a l’Auditori Josep Viader de Girona (el Gironès). 
o EXPOSICIÓ "ATHENEA 1913: EL TEMPLE DEL NOUCENTISME". Fins al 26 de gener 

de 2014 a la Fundació Rafael Masó de Girona. 
Més informació: http://www.rafaelmaso.org.  
 

- Grup de Recerca de Cerdanya .  
o XIX TROBADA MICOLÒGICA DE TARDOR A PUIGCERDÀ. CONFERÈNCIA I 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "BOSC ENDINS", amb Bernat Huguet. El 12 d’octubre a les 
set de la tarda al Museu Cerdà, a Puigcerdà (la Cerdanya). 
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o Dintre del DIA DE LES PAPALLONES. ITINERARI PER DIFERENTS ZONES DE 
CERDANYA PER DESCOBRIR EL MÓN DE LA LEPIDOPTEROLOGIA. El 8 de juny. Cal 
inscripció prèvia a l’adreça grup@recercacerdanya.org i cotxe propi. Places limitades a 15 
persones. 

o DEBAT: “SI CATALUNYA ESDEVÉ INDEPENDENT, QUÈ SUCCEÏRÀ AMB LA 
CERDANYA?”. El 15 de juny a les sis de la tarda a la sala de convencions del Museu 
Cerdà, a Puigcerdà. 

o EXPOSICIÓ "EGIPTE I EL SEU MÓN". Fins al 31 d’octubre Museu Cerdà, a Puigcerdà. 
Més informació: http://www.recercacerdanya.org/.  
 

- Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell . CICLE DE CONFERÈNCIES DESENTERRANT 
EL PASAT: ARQUEOLOGIA I PAISATGE A L'ALT URGELL. Els dies 11, 18 i 25 d’octubre a 
l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell (l’Alt Urgell).  
Més informació: iecalturgell@gmail.com.  
 

- Institut d’Estudis Eivissencs . SORTIDA. ES CAP D'ALBARCA. El 19 d’octubre. Sortida a les 
deu del matí de la seu de l’IEE a Eivissa. 
Més informació: http://www.estudiseivissencs.cat.  

 
- Institut d’Estudis Empordanesos . CICLE DE CONFERÈNCIES EPISODIS DE LA HISTÒRIA 

DE FIGUERES. “"EL TRESOR DE LA REPÚBLICA AL CASTELL DE SANT FERRAN", a càrrec 
d'Alfons Martínez. El 31 d’octubre a un quart de nou del vespre a la sala d’actes de La Cate a 
Figueres (l’Alt Empordà). 
Més informació: http://www.iee.cat.  

 
− Institut d’Estudis Ilerdencs .  

o EXPOSICIÓ "FERRAN SUNYER I BALAGUER: LA SUPERACIÓ D'UN MATEMÀTIC". 
Fins al 24 d’octubre a la Sala Montsuar de l’IEI a Lleida (el Segrià). 

o EXPOSICIÓ 'FORMES DE L'HABITAR. TERRES DE LLEIDA (2008-2013)'. Fins a l’1 de 
novembre a la Sala Gòtica de l'IEI a Lleida. 

Més informació: http://www.fpiei.cat.  
 

− Institut d’Estudis Penedesencs .  
o INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ “ RESISTENTES Y DEPORTADAS” I PROJECCIÓ 

DEL DOCUMENTAL "EUSEBI PÉREZ: UN REPUBLICÀ VILAFRANQUÍ A 
MAUTHAUSEN". L’11 d’octubre a dos quarts de vuit del vespre a la Capella de Sant 
Pelegrí de Vilafranca del Penedès (l’Alt Penedès). 

o PRESENTACIÓ DEL LLIBRE LA NISSAGA DELS ROVIROSA, de Núria Raspall i 
Rovirosa, a càrrec de Miquel Àngel Rodríguez i l’autora. El 17 d’octubre a dos quarts de 
vuit del vespre a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú (el Garraf). 

o 2A. FASE DEL LLIBRE BLANC DE LA CULTURA AL PENEDÈS. LA CULTURA AL 
PENEDÈS: REPTES DE FUTUR. TAULES RODONES: 

• ARTS ESCÈNIQUES. TEATRE AMATEUR / TEATRE PROFESSIONAL. 
Coordinadors: Manel Güell i Valeri Laguna. Relator: Ramon Dilla. El 19 
d’octubre a les onze del matí al Teatre el Bolet de Vilafranca del Penedès. 

• MUSEUS I PATRIMONI. TERRITORIALITAT I VISIBILITAT. Coordinadora: 
Vinyet Panyella. Relator: Jordi Medina. El 19 d’octubre a les deu del matí al 
Museu Maricel de Sitges (el Garraf) 
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o PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "LA REPRESSIÓ FRANQUISTA AL GARRAF", de Ramon 
Arnabat (dir.), Josep Solé, Pere Ros, Arnau López i Natàlia Varo. El 18 d’octubre a les vuit 
del vespre a la Rectoria de Cubelles (el Garraf). 

o XERRADA: "EL 5è. PODER: L'EMERGÈNCIA DE LA CIUTADANIA ACTIVA", a càrrec de 
Martí Olivella. El 24 d’octubre a dos quarts de vuit del vespre a la Sala de plens del 
Consell Comarcal de l'Alt Penedès a Vilafranca del Penedès. 

o VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ ANTOLÒGICA (1963-2013) DE JOAN DESCALS I 
TROBADA AMB EL POETA CARLES DUARTE. El 30 d’octubre a les sis de la tarda al 
Museu Deu del Vendrell (el Baix Penedès). 

o 5è. SEMINARI D'HISTÒRIA DEL PENEDÈS. EL MÓN DE LA VITICULTURA, ELS VINS, 
CAVES I AIGUARDENTS AL PENEDÈS HISTÒRIC I AL CAMP DE TARRAGONA. Els 
dies 25 i 26 d’octubre a la Sala polivalent de l'Escola Municipal de Música Pau Casals del 
Vendrell. 

Més informació: http://www.iepenedesencs.org.  
 

− Institut Menorquí d’Estudis . XXIX TROBADES CIENTÍFIQUES DE LA MEDITERRÀNIA - 
JOSEP MIQUEL VIDAL - EL CLIMA DE LA MEDITERRÀNIA: DEL PASSAT ALS IMPACTES 
DEL CANVI CLIMÀTIC. Els dies 16, 17 i 18 d’octubre a Maó (Menorca). 
Més informació: http://www.ime.cat.  
 

− Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró . XXX SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS. 23 de 
novembre. Termini per a presentar text sencer i resum de les comunicacions fins el 9 de 
novembre. El resum hauria de tenir una extensió d'uns 6.500 caràcters. En cas que s'hi vulgui 
incloure una fotografia, quadre o gravat el límit serà d'uns 4.100 caràcters. Extensió màxima del 
text sencer: 20 pàgines.  
Més informació: enricsubina@yahoo.es  
 

− Museu de la Mediterrània .  
o X JORNADA ERNEST LLUCH A TORROELLA DE MONTGRÍ. LA POLÍTICA AVUI 

DAVANT LA FI DELS GRANS CONSENSOS. El 19 d’octubre a dos quarts de deu del 
matí al Museu de la Mediterrània a Torroella de Montgrí (el Baix Empordà). 

o Dintre del CICLE D'ART ANCORATGES 2013. EXPOSICIÓ: "TADAYOU", de Yoshiyasu 
Zenitani. Fins al 28 d’octubre a l’Espai Montgrí del Museu de la Mediterrània, a Torroella 
de Montgrí. 

o EXPOSICIÓ "VICENÇ BOU. DE LA PLAÇA AL PARAL·LEL". Fins al 13 de gener de 2014 
al Museu de la Mediterrània, a Torroella de Montgrí. 

Més informació: http://www.museudelamediterrania.cat.   
 

− Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca . CONFERÈNCIA DEL CICLE LA 1A. GUERRA 
MUNDIAL 1914-1919 I EL NAIXEMENT DE LES CIÈNCIES SOCIALS. "LES CAUSES DE LA 1A. 
GUERRA MUNDIAL I L'ENFONSAMENT DELS IMPERIS EUROPEUS", a càrrec de Borja de 
Riquer. L’11 d’octubre a les set de la tarda a l’Orfeó Popular Olotí d’Olot (la Garrotxa). 
Més informació: http://www.pehoc.cat.  
 

− Patronat d’Estudis Osonencs .  

- PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "LA LENTA AGONIA DEL CATALÀ, O L'ÚS DE LA 
LLENGUA EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ", de Jaume Medina. El 10 d’octubre a 
les set de la tarda al Temple Romà de Vic (Osona). 
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- EXCURSIÓ AL MASSÍS DE MONTSERRAT, guiada per Pere Busquets i Miquel 
Vilaplana. El 26 d’octubre. Sortida a dos quarts de nou del matí de l’estació d’autobusos 
de Vic (Osona). 

- EXPOSICIÓ DE CERÀMICA "TERRA MATER". Fins al 27 d’octubre al Temple Romà de 
Vic. 

Més informació: http://www.patronatestudisosonencs.cat.  
 

- Taller d’Història de Gràcia .  
o ITINERARI. LA GRÀCIA OCULTA I MISTERIOSA. El 19 d’octubre Trobada a dos quarts 

de vuit del vespre a l'escola dels Josepets de Gràcia. 
o TRICENTENARI DELS FETS DE 1714. CONFERÈNCIA: "L'EXILI DE LA GUERRA DE 

SUCCESSIÓ", a càrrec d'Agustí Alcoberro. El 25 d’octubre a les vuit del vespre Sala 
d'actes de la Violeta de Gràcia. 

Més informació: http://www.tallerhistoriadegracia.cat/.  
 

- Taller d’Història del Clot – Camp de l’Arpa . CONFERÈNCIA "LA PASTISSERIA LA PALMA I 
L'OFICI DE PASTISSER/A" A BARCELONA, a càrrec de Ramón Pérez. El 14 d’octubre a dos 
quarts de vuit del vespre a l’Espai Antoni Miró Peris del Clot – Camp de l’Arpa (Barcelona).  
Més informació: thclotcarpa@gmail.com.  
 

- Tot Història Associació Cultural .  
o TERTÚLIA D’HISTÒRIA: "EL MUNDO CLÁSICO. LA EPOPEYA DE GRECIA Y ROMA", 

de Robert Fox Lane. El 7 de juny a dos quarts de set de la tarda a l’Arxiu d’Història de 
Barcelona. 

o RUTA NOCTURNA PER LA BARCELONA VELLA. Els dies 5 i 12 de juny. Trobada a les 
vuit del vespre davant de la portalada de la parròquia de Santa Anna a Barcelona. Preu: 8 
€ (amb beguda inclosa). 

o RUTA PER LA BARCELONA REPUBLICANA, a càrrec de Pau Vinyes. Els dies 16, 24 i 
30 d’octubre. Trobada a les vuit del vespre a la Pl. de Sant Jaume de Barcelona. Preu: 8 
€. 

Més informació: http://escolahistoria.wordpress.com/.  
 

 

 

               INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS - www.iec.cat 

 
 
ACTIVITATS 
 
 
El dret català tres-cents anys després de la Guerra  de Successió centra un cicle de 
conferències que comença avui a l’IEC 

 
Arran de la derrota en la Guerra de Successió, i un cop instaurat 
el Decret de Nova Planta, el marc institucional i constitucional de 
Catalunya es va desfer. La Societat Catalana d’Estudis Jurídics, 
filial de l' Institut d’Estudis Catalans, i l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona organitzen, dins les commemoracions 
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d’aquest tricentenari, el cicle de conferències El dret català tres-cents anys després de la Guerra de 
Successió, amb l’objectiu de reflexionar sobre el present del dret català i sobre els efectes de la 
derrota. La conferència inaugural del cicle, titulada «El sentit de la resistència dels catalans (1713-
1714)», a càrrec de Joaquim Albareda, de la Universitat Pompeu Fabra, va tenir lloc a la Sala 
Nicolau d’Olwer de l’IEC, ahir, dimarts 8 d’octubre. 
 
 
L’IEC acull el II Simposi sobre l’Ensenyament de la  Llengua i la Literatura Catalanes a la 
Secundària i a la Universitat  

Amb el títol Quin futur volem? Perspectives i propostes, el proper 11 
d’octubre se celebrarà, a la Sala Prat de la Riba de l’IEC, el II 
Simposi sobre l’Ensenyament de la Llengua i la Literatura Catalanes 
a la Secundària i a la Universitat, organitzat pel Departament de 
Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona i la 
Secció Filològica de l’IEC, en el marc de la commemoració del 
centenari de la publicació de les Normes ortogràfiques. En el 
simposi es reflexionarà sobre tres grans eixos: la comparació de 

legislacions estatals sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura, la proposta de currículums 
educatius de països propers que serveixin de referència, i el suggeriment de paradigmes 
metodològics docents tant en llengua com en literatura. 
 
 
Neix el portal Terminologia de Ciències i Tecnologi a (CiT) 

 
La Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC acaba d’estrenar el portal 
Portal de Ciències i Tecnologia (CiT), que posa a l’abast de tothom 
terminologia relacionada amb les ciències i la tecnologia i en facilita les 
cerques. El portal, que es pot consultar a l’adreça http://cit.iec.cat, és el 
resultat del programa de recerca «Diccionari de Ciència i Tecnologia 
(CDT)», iniciat per la Secció el 2004. Salvador Alegret, membre de l’IEC 
i director del programa de recerca, defineix el CiT com «un projecte 
editorial que posa a l’abast del públic obres terminològiques de ciències 

i tecnologia, principalment obres publicades i actualment exhaurides, les quals són publicades en un 
format avançat de base de dades accessible a Internet». Està previst que el portal CiT vagi 
complementant, de manera regular, les bases de dades consultables. 
 
 

NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES 
 

Autor: Pérez-Bastardas, Aldred  
Els cartells de "La Frase Quincenal": Feixisme, totalitarisme, cabdillatge i 
autarquia en la propagada de FET y de las JONS : 1940-1951 
Data d'edició: 2013 
Descripció física: 182 p. : il·l. col. ; 24 cm 
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Publicacions vinculades  
Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Històrics 
ISBN: 978-84-15711-64-3 
Editorial: Base 

 

I simposi celebrat a l'IEC el 2009 
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Sisè número de la revista Catalan Historical Review - 3 setembre 2013   
El nou número de la revista, que publica anualment la Secció Històrico-
Arqueològica de l’IEC en català i en anglès, inclou sis articles sobre temes que 
abracen des de l’art rupestre a l’arc mediterrani de la península Ibèrica fins al 
catalanisme i els moviments d’emancipació nacional a la resta d’Europa, entre el 
1885 i el 1939. També hi ha les notes necrològiques de Jordi Castellanos, 
Manuel Mundó i de Giovanni Lilliu, a més de les semblances biogràfiques de 
Dolors Bramon i Jordi Casassas, nous membres numeraris de la Secció 
Històrico-Arqueològica. 
  Edició en línia  

 
 
Estudis Romànics 
Volum: 35 
Data d´edició: 2013  
ISSN (format paper): 0211-8572  
ISSN (format digital): 2013-9500  
Descripció física: 754 p. ; 24 cm 
Editorial: IEC 
 

 
 

 

BEQUES, PREMIS, CONCURSOS I ALTRES 

 

 

BEQUES 
 
XXIV Beques d’Investigació Amanda Llebot . Convoca: Institut d’Estudis del Baix Cinca. Beca al 
millor projecte d’investigació sobre qualsevol tema que tingui com a marc de referència el Baix Cinca 
(llengua, història, geografia, economia, etnologia, ciències, etc.). Dotació: 1.000 €. Termini: 31 
d’octubre de 2013. Informació: http://www.iebc.cat.  
 
XXIII Beca Notari Raimon Noguera . Convoca: Fundació Noguera. Aquesta beca té com a l'objecte 
la publicació de les tesis doctorals que hagin obtingut la qualificació "excel·lent cum laude" en alguna 
de les universitat catalanes, en els tres cursos acadèmics anteriors a la convocatòria i que 
constitueixin un treball d'investigació o síntesi sobre temàtica històrica del país, especialment en els 
camps de la història social, jurídica, econòmica, artística i lingüística. En la concessió de la beca es 
valorarà la utilització de la documentació conservada en els protocols notarials o en l'arxiu històric de 
l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya. Dotació: 12.100 euros. Termini: 15 de novembre de 2013. 
Informació: http://www.fundacionoguera.com/.  
 
IX Beques de Recerca Joan Torró i Cabratosa . Convoca: Museu de la Mediterrània. L’àrea 
d’estudi serà la zona del Montgrí, les illes Medes i la plana del Baix Ter. Hi haurà dues modalitats: 
una de medi ambient i una de ciències socials. Es podran presentar treballs vinculats amb qualsevol 
àmbit d’estudi però per cada una de les modalitats es prioritzaran els treballs vinculats amb uns 
temes específics. Dotació: 3.000 € per cada modalitat. Termini: 31 de gener de 2014. Informació: 
http://www.museudelamediterrania.cat.  
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PREMIS  
 
Premi Baladre 2013 . Convoca: Institut d’Estudis Eivissencs. Premi de creació literària: poesia, 
novel·la, assaig literari, conte, etc. Destinataris: totes les persones nascudes o residents a les 
Pitiüses i socis de l’IEE. Dotació: 1.200 €, amb la possibilitat d’un accèssit de 500 €. Termini: 15 
d’octubre de 2013. Informació: http://www.estudiseivissencs.cat.   
 
Premi Ferran Soldevila 2014. Convoca: Fundació Congrés de Cultura Catalana. Aquest premi té la 
voluntat d'estimular els estudis històrics sobre la Guerra de Successió. Dotació: 8.000€ i publicació 
de l’obra premiada. Termini: 31 de març de 2014. Informació: www.fundccc.cat.   
 
III Premi Internacional de Recerca en Filologia Cat alana Joan Solà . Convoca: Institut d’Estudis 
Ilerdencs, Universitat de Lleida, Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Catalans i Òmnium. Premi al millor treball de recerca 
original de qualsevol de les àrees de semàntica, lexicologia i lexicografia de filologia catalana. 
Dotació: 10.000 €. Termini: 23 d’abril de 2014. Més informació: secretaria@filcat.udl.cat.   

 

 

CONCURSOS 
 
XXVI Concurs Nacional de Fotografia Ciutat de Valls  2013. Convoca: Institut d’Estudis Vallencs. 
Premi Pere Català i Pic a la millor col·lecció de 5 fotografies: 700 €. Premi a la millor fotografia: 200 
€. Termini: 18 de novembre de 2013. Informació: http://www.iev.cat.   
  

  

  

  

  

  

IINNFFOOCCEENNTTRREESS  ccoommppttaa  aammbb  eell  ssuuppoorrtt  ddee::   

 

 

Trobareu més informació d’aquestes convocatòries al portal de l’Institut 
Ramon Muntaner: http://www.irmu.org i al lloc web de la Coordinadora 

de Centres d'Estudis de Parla Catalana www.ccepc.org  
 


