
 
 

17.30h.: Inauguració a càrrec de Ferran Bladé, director dels Serveis 

Territorials  de   Cultura   de   les   Terres   de   l’Ebre; Josep 

Santesmases, president de la Coordinadora de Centres 

d’Estudis de parla catalana i M. Carme Jiménez, directora de 

l’Institut Ramon Muntaner. 

 
17.45h.: Ponència Resignificant el món rural: una mirada a les 

narratives del patrimoni, a càrrec d’Ingrid Bertomeu, 

antropòloga d’Ínclita Cultura i membre del grup de recerca 

UNESCOMED Càtedra de diàleg Intercultural a la 

Mediterrània. 

 
S’abordarà de manera diacrònica com s'han construït els 

discursos del patrimoni al món rural, com afecten aquests 

discursos a la idea de ruralitat i quines noves significacions es 

desprenen del context actual. 

 
18.15h.: Presentació de projectes de centres d’estudis: 

 

• L'experiència d'activisme per part de les entitats i com s’ha 

aturat el projecte Maestrazgo- els Ports, a càrrec de Jordi 

Marín. Centre d’Estudis dels Ports. 

• Projecte Patrimoni eres tu!  Xarxa  de  persones  i patrimonis 

a càrrec d’Àngel Portolés. Programa d'Extensió Universitària - 

PEU. Universitat Jaume I. 

XVII TROBADA DE CENTRES D’ESTUDIS I ENTITATS 

CULTURALS DE L’ANTIGA DIÒCESI DE TORTOSA - Digital 

27 de novembre de 17.30 a 20.30 hores 

A través de la plataforma Zoom 



• Projecte de dinamització de la costa d’Alcanar a partir de les 

fortificacions de la guerra civil, a càrrec de Joaquim Buj. 

Associació Cultural Lo Rafal. 

• Valoració del patrimoni com a factor de dinamització. Projecte 

de l’Associació Cultural la Cana, presentat per Jaume Masip. 

• Jornades “Repensem la Ribera d’Ebre”, a càrrec de Josep 

Sebastià Cid. Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. 

 
19.15h.: Presentació projectes de la CCEPC-IRMU. 

 

19.30h.: Informe anual de la Comissió Cívica de Patrimoni de les 

Terres de l’Ebre, a càrrec de Ferran Torta, president de la 

Comissió. 

 

19.45h.: Presentació del projecte "Escletxa digital 0" a càrrec de Mercè 

Gisbert, catedràtica de la Universitat Rovira i Virgili. 

 
 

20.00h.: Presentació de Tortosa Capital Cultura Catalana 2021 a 

càrrec d’Enric Roig, 1r Tinent d'alcalde i regidor d’urbanisme, 

obres publiques, cultura i Fires  de l’Ajuntament de Tortosa  i 

de  Marc Ballester, coordinador  de Tortosa, CCC 2021. 

20.15h.: Torn obert de paraules 

20.30h.: Cloenda 

 

 

 
Organitzen: Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Institut 

Ramon Muntaner. 

Col·laboren: Centres d’estudis i entitats culturals de l’Antiga Diòcesi 

de Tortosa. 

Cal inscripció prèvia a merce@irmu.org o al 977401757 fins el mateix 

divendres 27 a les 15 hores. 

mailto:merce@irmu.org

