I JORNADA SOBRE HISTORIOGRAFIA LOCAL

APORTACIONS SOBRE LA II REPÚBLICA
Dissabte, 18 de novembre de 2017. Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs ( Plaça de la Catedral s/n Lleida)

En el marc de la celebració del 75è aniversari de l’IEI i
dels 25 anys de la CCEPC, aquestes jornades es
plantegem com l’exposició d’un estat de la qüestió de
l’aportació feta a la historiografia general des de la
recerca local i comarcal. Les publicacions resultants de
les jornades, permetrien identificar què ens han aportat
els estudis locals.
Cada edició de les jornades es centrarà en un període
històric o temàtica concreta. La temàtica triada per a
treballar en aquesta primera ocasió és la II República.
L’objecte d’estudi s’estructura en 9 apartats que
s’encarreguen a historiadors/es especialistes en cada
temàtica.
La jornada s’estructurarà en taules rodones on
intervindran els ponents que han desenvolupat les
temàtiques. Es tancarà amb un epíleg final sobre
possible línies d’investigació encara sense explorar.

PROGRAMA
9.00h. Recepció i lliurament de documentació.
9.30h. Inauguració de la jornada, amb la intervenció de: Il·lm. Sr. Joan Reñé, president de la Diputació de
Lleida; Sr. Josep Santesmases, president de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i
vicepresident segon de l’Institut Ramon Muntaner; Hble. Sr. Lluís Puig, Conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
10.00h. TAULA RODONA 1. Debat.
Temàtiques i ponents:
- Corrents polítiques. Carles Santacana (UB – Centre d’Estudis de L’Hospitalet)
- Organització del poder local. Arnau Company (UIB)
- Dones. Meritxell Ferré (URV)
- Moderador: Ramon Arnabat (URV – Institut d’Estudis Penedesencs)
11.30h. Pausa - cafè
12.15h. TAULA RODONA 2. Debat
Temàtiques i ponents:
- Premsa local i comarcal. Josep M. Figueras (UAB)
- Transmissió / moviment d’idees. Sergio Calzado (UV)
- Cultura catalana. Enric Pujol (UAB – Associació Mirmanda)
- Moderador: Òscar Jané (UAB – Associació Mirmanda – Centre d’Estudis Ribagorçans)
13.45h. Pausa. Dinar al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
15.45h. TAULA RODONA 3. Debat
Temàtiques i ponents:
- Associacionisme / radiografia de la societat. Ramon Arnabat (URV) / Xavier Ferré (URV)
- Ensenyament. Cèlia Cañellas
- Conflictes. Manel López (UdL)
- Moderador: Carles Santacana (UB –Centre d’Estudis de l’Hospitalet)
17.15h. Concussions. Futures línies de treball.
17.45h. Comiat
Comitè científic i organitzador: Ramon Arnabat , Òscar Jané, M.Carme Jiménez,
Montserrat Macià, Carles Santacana, Josep Santesmases, Francesc Viso
Inscripció i dinar gratuïts, prèvia confirmació a ccepc@iec.cat Telf. 933248585 ext.131
Termini per a les inscripcions: 13 de novembre de 2017

Organitza:

