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PREMIS Dissabte 22

Organitzen:

Coordinadora
de Centres
d’Estudis de
Parla Catalana

Aquests premis tenen com a objectiu
reconèixer la important tasca que els
centres, instituts d’estudis i altres
associacions culturals realitzen per a la
recerca i la divulgació en els territoris de
parla catalana. Aquestes entitats funcionen
gràcies a persones que en la majoria dels
casos s’hi dediquen amb entusiasme de
manera voluntària, a les quals també es vol reconèixer. Per
tant, aquest premi consta de dues categories: el premi a una
entitat i el premi a una persona vinculada al món dels centres
d’estudis. Els guardonats en les anteriors edicions han estat:
Premi a l'entitat:
2005 Associació Cultural del Matarranya.
2006 Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta
2007 Institut d'Estudis Penedesencs
2008 Centre Cultural Català del Vallespir
2009 Centre d’Estudis Sinibald de Mas de Torredembarra

CCEPC

Col.laboren:
Centre d’Estudis Besòs–Canyet
Associació Festa Medieval Sant Jordi Badalona
Centre d’Estudis Ignasi Iglésias
Centre d’Estudis Montjuïc
CERHISEC. Centre de Recerca Històrica del Poble-sec
Esbart Català de Dansaires
Taller d’Història de Gràcia
Taller d’Història del Clot - Camp de l’Arpa
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana

Amb el suport de:

Premi a la persona:
2005 el Sr. Ramon Amigó i Anglès.
2006 el Sr. Salvador Carbó
2007 el Sr. Magí Travesset i el Sr. Josep Galan
2008 el Sr. Josep Sebastià Cid i Català
2009 el Sr. Albert Compte i Freixenet i el Sr. Josep Miquel
Vidal Hernández
Les nominacions als premis són realitzades pels centres i
instituts d'estudis.

Dinar el 22 de maig a les 14.30 h al restaurant La Donzella
de la Costa (passeig Marítim, s/n)

FUNDACIÓ
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2010 edita: IRMU

Patronat format per:

Fotografies portada: Museu de Badalona. AI. Albert Cartagena; M. Carme Jiménez, Fons IRM. Disseny gràfic: psicogràfics

El lliurament dels premis tindrà lloc al Cor de Marina
(Rambla, 11) dissabte 22, a les 13.30 h. La conductora de
l'acte serà la periodista de TV3 Meritxell Ortiz.

D.L.B.: 20366-2010

Badalona, 22 i 23 de maig de 2010

Per a més informació:

Exposicions

El Recercat. Jornada de Cultura i Recerca
Local dels Territoris de Parla Catalana se
celebra anualment en el marc dels actes
de la Capital de la Cultura Catalana.

“La Setmana Tràgica als Barris de Barcelona: motius i
fets”, organitzada pels Grups de Recerca Local de Barcelona
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, Drets Civils i
Institut de Cultura, la Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana, Biblioteques de Barcelona, Catalunya Ràdio i
Institut Ramon Muntaner.

Els objectius d'aquesta jornada són:
Oferir una mostra de les publicacions, projectes i activitats
dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals dels
territoris de parla catalana. Es tracta d’iniciatives elaborades des de cada territori amb l’objectiu de generar
coneixement, afavorir la seva difusió i contribuir al seu
desenvolupament. Les aportacions realitzades des de la
xarxa territorial articulada que configuren els centres
d’estudis són fonamentals per al conjunt de la cultura
catalana.
Reconèixer la important tasca que realitzen aquestes
entitats per a la recerca i la seva posterior divulgació en els
territoris de parla catalana i també reconèixer la trajectòria
d’una persona vinculada al món dels centres d’estudis a
través del premis RECERCAT.
Fomentar la comunicació i el contacte entre les entitats
culturals participants, els investigadors i el conjunt de la
societat civil.

Si t’interessa la cultura catalana,
no et pots perdre el RECERCAT.

La Fira
La fira estarà ubicada a la Rambla
i romandrà oberta al públic:

Recercat 2009. Fons IRM

Presentacions
i taules rodones
Dissabte 22 de maig. Cor de Marina (Rambla, 11)
11.00 h – Jaume Vicens Vives: renovació historiogràfica i espai
local. Amb motiu de l’Any Jaume Vicens Vives. Conversa amb Josep
M. Muñoz, director de L’Avenç, conduïda per Narcís Figueras,
professor de la UOC, vicepresident de la CCEPC i membre del
patronat de l’IRM .

de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.30 h

diumenge 23 de maig
de 10.00 a 14.00 h

Les exposicions es podran visitar al Club Natació Badalona
els dies 22 i 23 de maig amb els mateixos horaris d’obertura
al públic que la Fira.
Recercat 2009. Fons IRM

Participants:
el Sr. Eliseu Carbonell, Institut Català de Recerca en Patrimoni
Cultural
el Sr. Alfred Mauri, president de l’Associació d’Amics del Castell de
Gelida
el Sr. Pau Rausell, professor de la Universitat de València
Moderadora:
la Sra. Eva Castellanos, antropòloga, vinculada a Amics de l’Ebre.

Audiovisuals
En el mateix recinte de la fira hi haurà un espai on es projectaran
diferents audiovisuals realitzats pels centres i instituts d’estudis locals i
comarcals. Les temàtiques seran molt diverses: història, etnologia,
literatura, patrimoni festiu... una variada mostra. Al llarg dels dos dies
se’n realitzaran diferents projeccions. El programa es podrà consultar
al punt d’informació de la carpa.

història, etnologia, literatura, patrimoni festiu...
Fotografia: Albert Lleal. Fons Ajuntament de Badalona

"Esbart Català de Dansaires. Cent Anys d’Història
1908-2008", realitzada per l’Esbart Català de Dansaires.

11.45 -13.00 h – Taula rodona: Estudis locals i valorització del
territori: de la recerca al projecte. Parafrasejant l’obra de l’autora
Renata Salvarani volem obrir un debat entorn als estudis locals com a
eines per al desenvolupament, l’enfortiment de la col·lectivitat i la
projecció cultural.

Recercat 2009. Fons IRM

dissabte 22 de maig

“Els nens refugiats a Figueres”, exposició realitzada per
Rosa M. Moret amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal de l’Alt
Empordà i el Museu Memorial de l’Exili i amb el suport de
l’Ajuntament de Figueres.

Activitats
complementàries
Visites
Patrimoni romà – Casa dels Dofins, Conducte d’Aigües i Jardí
de Quint Licini - dissabte a les 17.30 h.
Fàbrica de l’Anís del Mono – diumenge a les 11.00 h.
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra – diumenge a les 9.30
del matí. El Centre d'Estudis Besòs-Canyet oferirà un aperitiu al
participants. Hi haurà un autocar gratuït que sortirà de la porta
del Museu de Badalona (Plaça de l'Assemblea de Catalunya,
1) a les 9.30 del matí. La sortida tindrà una durada de 4 hores
(amb desplaçaments).
(Cal fer una reserva prèvia al 977401757 o a merce@irmu.org. El
termini d’inscripcions acaba el 10 de maig. Caldrà donar el nom
i el DNI. Només per a membres de centres i instituts d’estudis
locals i comarcals participants en el Recercat.)

