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JORNADA DE CULTURA I RECERCA LOCAL
DELS TERRITORIS DE PARLA CATALANA

www.sre.urv.es/irmu/recercat/

El Recercat se celebra anualment en el marc dels actes de la Capital de la Cultura Catalana, i els seus principals objectius son:
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.

Presentació vinculada als actes de l'Any Espriu

10.00 h: Inauguració de la Fira a
la Plaça de l'Ajuntament

Plaça de l'Ajuntament. Fons IRMU

10.30 h: La Farga: el valor d'una
indústria al Ripollès i al Vallespir.
Intervenen: un representant del
Centre d'Estudis Comarcals del
Ripollès i Joan Iglesias i Miquel
Arnaudiès, Centre Cultural Català
del Vallespir. Modera: Víctor
Fuses. Sala Abat Senjust (Ajuntament de Ripoll)

11.00 - 12.00 h: XVIII Trobada de Centres d'Estudis locals i comarcals de les Terres de Girona. Sala
Abat Senjust (Ajuntament de Ripoll)
11.00 h: Inauguració de la Trobada
11.15 h: Les Trobades territorials de centres d'estudis: models, objectius, estratègies i resultats.
Possibles participants:
Alexis Serrano (CE Vilassarencs)
Àngels Mach (Societat Andorrana de Ciències)
Josep Rubió (CE Garrigues)
Josep Fàbregas (CL Reus)
Modera: Narcís Figueras, director del Patronat
Francesc Eiximenis.

13.30 h: Lliurament del
Premis Recercat 2013. Teatre
Comtal (c. Pirineus, 8)
14.30 h: Tancament de la Fira
i Dinar
17.00 h: Obertura de la Fira
Teatre Comtal. Fons Ajuntament de Ripoll

17.00 h: "Recerca, explicació i visita als espais subterranis
de la nau central del Monestir de Ripoll". Visita guiada per
Antoni Llagostera i Concepció Peig. Es visitaran espais
que habitualment no estan oberts al públic.
19.00 – 20.00 h: Els secrets del Monestir de Ripoll: les
descobertes realitzades en els darrers anys a través de
les novetats bibliogràfiques. (Sala Senjust ). A càrrec
d'Antoni Llagostera i Conxa Peix. Projecte de documentació gràfica del monestir de Ripoll, endegat pel CECR
l'any 2002, amb un llibre ja publicat (el de la portada),
un altre (el del claustre) en marxa a presentar durant la
Capital Catalana de la Cultura 2013 (cap a finals d'any) i
un tercer centrat en l'edifici.

12.15 – 13.15 h: Els premis i beques de recerca local i
comarcal: una plataforma per a la investigació i el
coneixement del territori. Lliurament Premi Gerbert a
Treb. Recerca batxillerat (CECR / Ajuntament de Ripoll) .
Teatre Comtal (c. Pirineus, 8)
Sala Abat Senjust. Fons Ajuntament de Ripoll

10.00 h: Obertura de la Fira
10.30 – 11.30 h: Els museus i les col·leccions rurals:
interpretació del passat per a entendre la societat
contemporània. (Museu Etnogràfic de Ripoll)
L'objectiu d'aquesta taula és analitzar la proliferació de
museus i col·leccions vinculades al món rural a les terres
de parla catalana. Diferents aspectes que es tractaran
són: els objectius, la importància de la recerca, les
diferents musealitzacions, el seu ús com a recurs
turístic.

Participen:
Sr. Albert Carreras, Museu de la Vida Rural de
l'Espluga de Francolí
Sr. Jacint Torrents, Ecomuseu del Blat
Sr. Joan Lluís Mas, Terra dels Avís i la seva col·lecció
Modera: Museu Etnogràfic de Ripoll
12.00 h: Visita guiada al Museu Etnogràfic de Ripoll.
14.30 h: Tancament de la Fira.

Al llarg dels dos dies es podran visitar les següents exposicions:

Al llarg dels dos dies es podran visitar les següents exposicions:
Apel·les Mestres, artista complet i home polièdric, Esbart Català de
Dansaires. (Espai d'Art Marià Font)
Fotografies de 1867 del monestir de Santa Maria de Ripoll. Els comissaris
(Concepció Peig i Antoni Llagostera) (Sala Abat Senjust)
Ramon Casanova i Danés. El “ boig” de la Hispano (1892-1968). Monestir
de Santa Maria, Plaça Abat Oliba i Museu Etnogràfic
Els centres d'estudis una xarxa de cultura i recerca al territori. (CARPA)
Entre el Cel i la Terra. Poesies Il·lustrades. (Sala Josep M. Anglada de la
Biblioteca Lambert Mata)

Monestir de Santa Maria. Fons Ajuntament de Ripoll

