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activitats activitatsexposicions premis presentacionsfira debats
exposicions audiovisualsfira activitats firaexposicions premis

presentacionsactivitatsexposicions premisfira debatspresentacions
exposicions premis presentacionsfira debats activitatsdebats

exposicions premis presentacionsfira debats activitats firaexposicions
debatspresentacionsactivitatsexposicions premisfira debats

Per a més informació:

Entrada lliure

Jornada de cultura i recerca local

 8a
edició

12 i 13 de maig de 2012

Tarragona
Palau Firal i de Congressos

Els objectius d'aquesta jornada són: 

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.

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.

Fons: IRMU

La Fira

Dissabte 12 de maig
de 10.00 a 14.30 h i de 17.00 a 21.00 h

Diumenge 13 de maig
de 10.00 a 14.30 h

Palau Firal i de Congressos de Tarragona
Romandrà oberta al públic:

Espai d'audiovisuals
Sala Galba
Obert dissabte i diumenge en l'horari de la fira

11.00 a 11.30 h: . Diàleg sobre com el patrimoni i la 
història han estat i són utilitzats des de la política i com influeix en la nostra 
percepció dels elements i els fets. Hi intervenen la Sra. Montserrat Duch, 
catedràtica d'Història contemporània de la Universitat Rovira i Virgili i 
investigadora principal del Grup ISOCAC (Ideologies i Societat a la 
Catalunya Contemporània) i el Sr. Joaquín Ruiz de Arbulo, catedràtic 
d'Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili i investigador vinculat a l'ICAC 
(Institut Català d'Arqueologia Clàssica). Modera: Francesca Mestre, revista 
Auriga.

11.30 a 13.00 h: . 
L'objectiu d'aquesta taula rodona és abordar com des de diferents 
perspectives l'associacionisme dels territoris de parla catalana treballa per 
la defensa del territori, tant en un sentit literal, defensant dia a dia el 
patrimoni cultural i natural, com des d'un punt de vista més global i simbòlic 
treballant per la defensa de la llengua i la cultura. 

Participants:
Hèctor Hernàndez, Associació Mediambiental la Sínia
Lola Paniagua, Plataforma Salvem la Platja Llarga i el Bosc de la 
Marquesa
Ireneu Castillo, Protegim el Canal de la Infanta
Dolors Queralt, Òmnium Cultural Terres de l'Ebre
Modera: 
Xavier Eritja, Grup d'Estudis Hortariu de l'Ateneu Popular de Ponent

13.00 a 13.15 h: 
, a càrrec d'Oscar Jané, professor de la UAB.

19.00 a 19.45 h: 

 Participen: Joan Rendé, escriptor, i Lluís Foix, 
periodista. Modera: Jordi Llavina.

Aquesta activitat es realitza en col·laboració amb el Museu de la Vida Rural.

 “Els usos del passat”

“Associacionisme, gestió i defensa del territori”

Presentació del projecte “Arxiu de la memòria 
personal”

Experiències entorn el món agrari a través del llibre 
Cròniques rurals i del catàleg de l'exposició “El món agrari a les 
terres de parla catalana”.

Sala Medusa, dissabte 12 de maig

Presentacions i taules rodones Organitza:

Patronat format per:

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana

Generalitat
de Catalunya

Patrocina:

FUNDACIÓ          JOSEP IRLA

MÓRA LA NOVA

AJUNTAMENT DE LA REIAL VILA
DE

Amb el suport de:

Col·laboren:

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana

Vine,
participa i

guanya
entrades

a diferents
espectacles !

Vine,
participa i

guanya
entrades

a diferents
espectacles !

Vine,
participa i

guanya
entrades

a diferents
espectacles !

Centre d'Estudis del Priorat

La jornada RECERCAT inclou:

Fons: IRMU

Es presentarà una mostra d'alguns dels audiovisuals
produïts pels centres d'estudis aquest darrer any.

El programa es podrà consultar al punt d'informació de la Fira

DEPÒSIT LEGAL TARRAGONA

STCTE LLuïsa López 977448070
codi que s'ha de donar és IRMU

PINEDA

s

. 1, columna 1, paràgraf 3, línia 2 - Plataforma Salvem en lloc de
Plataforma, Salvem

P. 1, columna 4, últim paràgraf, títol - Espai d'audiovisuals en lloc de
Espai audiovisuals

P. 2, columna 3, paràgraf 2, línia 2 - Sortida de l'Hotel en lloc de
Sortida: Hotel

P. 2, columna 4, paràgraf 1, línia 5 - Hi han fet en lloc de Hi ha fet

P. 2, columna 4, paràgraf 1, penúltima línia - d'Estudis Històrics i Socials
en lloc de d'estudis històrics i socials

P. 1, columna 4, paràgraf 2, línia 3 - elaborades en lloc de elabo-rades

P. 2, columna 4, paràgraf 2, línia 1 - iaios en lloc de Iaios

P. 2, columna 2, paràgraf 2, última línia - l'Instituto en lloc de el
Instituto

P. 2, columna 4, paràgraf 1, línia 2 - d'Estudis Històrics i Socials en lloc
de d'estudis històrics i socials

P. 2, columna 4, paràgraf 1, línia 8 - a càrrec de Dolors en lloc de a
càrrec de: Dolor

PÒSTER D.L.  T. 
TRÍPTIC D.L.  T. 

Vine, participa i guanya entrades
a diferents espectacles !

Vine, participa i guanya entrades
a diferents espectacles !

Vine, participa i
guanya entrades a

diferents espectacles !

Vine, participa i
guanya entrades a

diferents espectacles !

Vine, participa i
guanya entrades a

diferents espectacles !

Diputació Tarragona

Diputació Tarragona

No

Modificacions:

- Anvers:

- Revers:

2.

4. Tallers:

1. Imatge de la taula rodona: no agrada que estigui tallada, 
t'envio una altra on surten tots els components.

4. S'ha de canviar el logo que tenien del Gaia per aquest 
que t'adjunto.

Diumenge d'11.00 a 13.00 hores
Afegir sota “Sala Galba. Caldrà presentar-se al punt 
d'informació de la fira.”

Per sobre del títol de fira caldria posar:
"La jornada RECERCAT inclou:
FIRA

2. 11.00 ......Modera:  Francesca Mestre, Revista Auriga. 
(substituir aquest nom pel de Montserrat Tudela)

5. A l'apartat de la Fira, la informació que apareix sota no 
està ben justificada

A Visites i a Tallers  d'11.00 (s'ha d'apostrofar)

Canviar la frase “Tallers gratuïts per a públic....” per “ 
Tallers gratuïts relacionats amb la recerca local i adreçats al 
públic infantil d'entre 6 i 14 anys”.

A visites afegir "guiades"

A Tallers afegir "infantils"
Cordialment,

3. Participants:
      Dolors Queralt, Òmnium Cultural Terres de l'Ebre

1. Premis Recercat
........el guitarrista Carles Pons (treure internacional).

3. El dinar anual de la Recerca local hauria d'anar a la part 
de dalt de la pàgina sobre els Tallers. Caldria afegir sota 
Dinar anual de la Recerca Local “ Dissabte 12 de maig 
al Restaurant.....Si fent el canvi queda malament pots 
deixar-ho on està però afegir el text que fa referència al 
dia.

Si t’interessa la cultura dels territoris de parla
catalana, no et pots perdre el RECERCAT.

Hola Paco,

T’envio les últimes correccions del programa del 
Recercat:

P. 2, columna 2, paràgraf 2, peu foto: afegir Fons: 
IRMU

P. 1, columna 1, paràgraf 1, última línia: revista 
Auriga en lloc de directora de la Revista Auriga

P. 1, columna 1, peu foto: afegir Fons: IRMU

P. 1, columna 4, paràgraf 2, línia 2 – Romandrà en 
lloc de romandrà

Pressupost:
de pòsters en farem 500
si en lloc de fer 2.000 desplegables fem 
3.000 puja molt?
5.000 punts ok
Cartell vinil i diplomes ok
Pòsters grans i de taula et dic quines 
mides necessitarem i ho adaptem:
- els posters grans poden ser de 1 X 2 i un 
pot ser impres en lona
veneciana con vaina en la parte superior y 
contrapeso en la inferior
impresa digitalmente a color por las dos 
caras?
- Es podria imprimir una lona 
microperforada impresa a color por una 
cara.
Ojales perimetrales cada 50 cm de 700 X 
160 amb un disseny molt senzill
semblant al del revers del punt de llibre?
- Podem fer 2 vinils impresos a color o 
blanc i negres a una cara de 60 X
200 cm? Disseny com el pòster?
- El cartell per la taula dels premis aquí 
proposen de 4 x 0,72, però
podem fer-lo una mica més petit 
proporcional.
- el cartell de les presentacions: encara no 
et puc concretar la mida.



JORNADA DE CULTURA I RECERCA LOCAL

 8a
edició 2012
DELS TERRITORIS DE PARLA CATALANA

Obertes dissabte i diumenge en l'horari de la fira

Exposicions

L'acte de lliurament dels VIII Premis Recercat tindrà 
lloc a la sala  Euthyches del Palau Firal de Tarragona a les 
13.30 hores del dia 12. El conductor de l'acte serà Agustí 
Forné, periodista de TV3 i es clourà amb l'actuació del 
guitarrista Carles Pons.

Visita guiada al patrimoni romà de Tarragona.

Itinerari del Setge de Tarragona

 Sortida de l'Hotel Husa 
Imperial Tarraco. 

 des del punt de vista històric i literari, a càrrec 
de la Biblioteca Pública de Tarragona, la Reial Societat Arqueològica 
Tarraconense i la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona.

(caldrà inscripció prèvia a merce@irmu.org o al tel. 977 401 757) 

Aigua 

Els centres d'estudis, una xarxa de cultura i recerca al 
territori 

El món agrari a les terres de parla catalana 

Combinació de fotografies, textos literaris i peces en exposició. 
Recorregut pels pobles de la Ribera d'Ebre tenint com a eix central l'aigua. 

Realitzada per l'Associació Cultural lo Llaüt, el CERE i l'Ajuntament 
d'Ascó. 

L'exposició gira entorn als projectes, a l'activitat i a l'abast de la xarxa dels 
centres i instituts d'estudis locals i comarcals de les terres de parla 
catalana.

Realitzada per la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i 
l'Institut Ramon Muntaner

Exposició fotogràfica que ofereix a la societat un coneixement històric del 
sector agrari des de finals del segle XIX per a poder comprendre la realitat 
actual i entendre les polítiques agràries que en el marc europeu cal adoptar 

per a fer possible la continuïtat del sector, amb la 
seguretat i la dignitat que es mereixen les persones que 
en formen part.

Realitzada per la Coordinadora de Centres d'Estudis 
de Parla Catalana, l'Institut Ramon Muntaner i la 
Fundació del Món Rural. 

Aquesta mostra està formada per quaranta-vuit fotografies en blanc i negre i dos 
panells explicatius. La finalitat de la mostra és suscitar una reflexió sobre el 
context on estaven immerses les dones a principis del segle XX dins de l'àmbit 
tradicional. Aquestes fotografies són seqüències de la vida quotidiana captades 
per diferents fotògrafs que ens permeten veure els canvis del paper de la dona 
dins de la societat .

Realitzada pel Centre d'Estudis Ribagorçans i l'Instituto Aragonés de la Mujer.

Exposició realitzada amb motiu del Bicentenari de la Guerra del Francès l'any 
2008, ampliada amb gravats del Setge de Tarragona aportats per la Reial 
Societat Arqueològica Tarraconense.

Realitzada per l'Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre en col·laboració 
amb els diferents centres d'estudis ebrencs que van participar en els actes del 
Bicentenari de la Guerra del Francès a les Terres de l'Ebre. Gravats cedits per la 
Reial Societat Arqueològica Tarraconense.

Exposició resultat de la recerca realitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs 
dins del projecte “Tots els Noms”, amb l'objectiu de mostrar l'impacte de la 
Segona República i la Generalitat Republicana als quaranta-set municipis del 
Penedès. Entre 1931 i 1936, amb la participació directa dels ajuntaments, es 
desenvoluparen un gran nombre de projectes que incidiren directament en la 
millora de la qualitat de vida dels penedesencs a nivell polític, econòmic, cultural 
i social.

Realitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs, l'Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès i el Memorial Democràtic del Departament d'Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.

Mostra un conjunt de fotografies de les Terres del Gaià, des de Santa Coloma de 
Queralt fins a Tamarit, obtingudes entre els anys 1906 i 1936. Són fotografies 
conservades a l'Arxiu Albert Bastardes de Vilassar de Dalt. Gairebé totes van ser 
realitzades pels germans Joan i Gabriel Roig i Font, de Barcelona. Aquestes 
fotografies es combinen amb fotografies actuals per mostrar els canvis 
remarcables que s'han produït en aquests anys.

Realitzada pel Centre d'Estudis del Gaià.

La dona: referent social i cultural al Pirineu 

La Guerra del Francès a les Terres de l'Ebre, combinada amb 
una exposició de gravats del Setge de Tarragona.

La primavera republicana al Penedès (1931-1936)

Les Terres del Gaià a l'Arxiu Albert Bastardes

Premis Recercat 2012

Tallers infantils

Visites guiades

Diumenge d'11.00 a 13.00 hores

Dissabte a les 17.00 hores

Diumenge d'11.00 a 13.00 hores

Fons: IRMU

Fons: IRMU

Fons: IRMU

Fons: IRMU

Presentació del dossier central del número 46 de la revista Kesse del Cercle 
d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona amb el 
títol "Camp de Tarragona 2.0. La cultura". El dossier està dedicat a les 
eines 2.0 com a mitjà de difusió al Camp de Tarragona d'iniciatives i 
programes culturals, a més de la creació literària. Hi han fet les seves 
aportacions Dolors Saumell, Núria Gondolbeu, Cinta Bellmunt, Pineda 
Vaquer, Jaume Llambrich, Jordi Piqué i Francesc Perramon.

La presentació anirà a càrrec de Dolors Saumell i Calaf, directora en 
funcions de la Biblioteca Pública de Tarragona.

ORGANITZA: Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp 
de Tarragona i Biblioteca Pública de Tarragona.

Activitats complementàries
Dijous 10 de maig a les 19.00 hores,
Biblioteca Pública de Tarragona

Dinar anual de la Recerca local

“La roba dels iaios”

“Joguines tradicionals amb materials reciclats”

, a càrrec del Centre d'Indumentària Tradicional de les 
Terres de l'Ebre (CEITTE).

, a càrrec de l'Aula 
d'Artesania, Tradicions i Ecologia.

Tallers gratuïts relacionats amb la recerca local i adreçats al públic infantil 
d'entre 6 i 14 anys.

(caldrà inscripció prèvia a merce@irmu.org o al tel. 977 401 757) 

Al restaurant ONA (Hotel Imperial Tarraco). 

Dissabte 12 de maig

Sala Galba. Caldrà presentar-se al punt d'informació de la fira.

Fons: IRMU

DEPÒSIT LEGAL TARRAGONA

STCTE LLuïsa López 977448070
codi que s'ha de donar és IRMU

PINEDA

s

. 1, columna 1, paràgraf 3, línia 2 - Plataforma Salvem en lloc de
Plataforma, Salvem

P. 1, columna 4, últim paràgraf, títol - Espai d'audiovisuals en lloc de
Espai audiovisuals

P. 2, columna 3, paràgraf 2, línia 2 - Sortida de l'Hotel en lloc de
Sortida: Hotel

P. 2, columna 4, paràgraf 1, línia 5 - Hi han fet en lloc de Hi ha fet

P. 2, columna 4, paràgraf 1, penúltima línia - d'Estudis Històrics i Socials
en lloc de d'estudis històrics i socials

P. 1, columna 4, paràgraf 2, línia 3 - elaborades en lloc de elabo-rades

P. 2, columna 4, paràgraf 2, línia 1 - iaios en lloc de Iaios

P. 2, columna 2, paràgraf 2, última línia - l'Instituto en lloc de el
Instituto

P. 2, columna 4, paràgraf 1, línia 2 - d'Estudis Històrics i Socials en lloc
de d'estudis històrics i socials

P. 2, columna 4, paràgraf 1, línia 8 - a càrrec de Dolors en lloc de a
càrrec de: Dolor

PÒSTER D.L.  T. 
TRÍPTIC D.L.  T. 

Vine, participa i guanya entrades
a diferents espectacles !

Vine, participa i guanya entrades
a diferents espectacles !

Vine, participa i
guanya entrades a

diferents espectacles !

Vine, participa i
guanya entrades a

diferents espectacles !

Vine, participa i
guanya entrades a

diferents espectacles !

Diputació Tarragona

Diputació Tarragona

No

Modificacions:

- Anvers:

- Revers:

2.

4. Tallers:

1. Imatge de la taula rodona: no agrada que estigui tallada, 
t'envio una altra on surten tots els components.

4. S'ha de canviar el logo que tenien del Gaia per aquest 
que t'adjunto.

Diumenge d'11.00 a 13.00 hores
Afegir sota “Sala Galba. Caldrà presentar-se al punt 
d'informació de la fira.”

Per sobre del títol de fira caldria posar:
"La jornada RECERCAT inclou:
FIRA

2. 11.00 ......Modera:  Francesca Mestre, Revista Auriga. 
(substituir aquest nom pel de Montserrat Tudela)

5. A l'apartat de la Fira, la informació que apareix sota no 
està ben justificada

A Visites i a Tallers  d'11.00 (s'ha d'apostrofar)

Canviar la frase “Tallers gratuïts per a públic....” per “ 
Tallers gratuïts relacionats amb la recerca local i adreçats al 
públic infantil d'entre 6 i 14 anys”.

A visites afegir "guiades"

A Tallers afegir "infantils"
Cordialment,

3. Participants:
      Dolors Queralt, Òmnium Cultural Terres de l'Ebre

1. Premis Recercat
........el guitarrista Carles Pons (treure internacional).

3. El dinar anual de la Recerca local hauria d'anar a la part 
de dalt de la pàgina sobre els Tallers. Caldria afegir sota 
Dinar anual de la Recerca Local “ Dissabte 12 de maig 
al Restaurant.....Si fent el canvi queda malament pots 
deixar-ho on està però afegir el text que fa referència al 
dia.

Si t’interessa la cultura dels territoris de parla
catalana, no et pots perdre el RECERCAT.

Hola Paco,

T’envio les últimes correccions del programa del 
Recercat:

P. 2, columna 2, paràgraf 2, peu foto: afegir Fons: 
IRMU

P. 1, columna 1, paràgraf 1, última línia: revista 
Auriga en lloc de directora de la Revista Auriga

P. 1, columna 1, peu foto: afegir Fons: IRMU

P. 1, columna 4, paràgraf 2, línia 2 – Romandrà en 
lloc de romandrà

Pressupost:
de pòsters en farem 500
si en lloc de fer 2.000 desplegables fem 
3.000 puja molt?
5.000 punts ok
Cartell vinil i diplomes ok
Pòsters grans i de taula et dic quines 
mides necessitarem i ho adaptem:
- els posters grans poden ser de 1 X 2 i un 
pot ser impres en lona
veneciana con vaina en la parte superior y 
contrapeso en la inferior
impresa digitalmente a color por las dos 
caras?
- Es podria imprimir una lona 
microperforada impresa a color por una 
cara.
Ojales perimetrales cada 50 cm de 700 X 
160 amb un disseny molt senzill
semblant al del revers del punt de llibre?
- Podem fer 2 vinils impresos a color o 
blanc i negres a una cara de 60 X
200 cm? Disseny com el pòster?
- El cartell per la taula dels premis aquí 
proposen de 4 x 0,72, però
podem fer-lo una mica més petit 
proporcional.
- el cartell de les presentacions: encara no 
et puc concretar la mida.


