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NOTÍCIES CCEPC & IRM
VIII Congrés de la CCEPC. 1960-1980. Transicions i Canvis a les Terres de Parla
Catalana
La inauguració del congrés va tenir lloc al
Museu d'Història de Catalunya el dijous 10 de
novembre amb l’acte inaugural i la ponència de
Jordi Borja.
El divendres 11 de novembre, el congrés es va
traslladar a l’auditori del Citilab de Cornellà de
Llobregat, on es van desenvolupar les
ponències i relatories de les diferents sessions
corresponents als àmbits temàtics del congrés.
Al vespre es va inaugurar l’exposició del
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat
“Tothom al carrer. La lluita antifranquista al
Baix Llobregat, 1960-1979”. Divendres i dissabte també es van celebrar taules rodones amb la
participació de ponents i públic assistent, que van ser molt riques en participació i plantejaments.
El congrés es va tancar amb el desig de continuar treballant moltes de les línies marcades per les
ponències i comunicacions del congrés i amb un prec per la continuïtat del Memorial Democràtic de
la Generalitat de Catalunya i pel suport que aquesta institució ha donat al treball desenvolupat al
territori pels centres d'estudis.
S'han presentat al congrés 35 comunicacions, 8 ponències i 3 relatories, que seran recollides a les
corresponents actes, mentre que hi ha hagut 80 persones inscrites i més de 100 assistents a les
diverses sessions del congrés a més dels 120 assistents a la inauguració de l'exposició.
Les sessions del congrés es van retransmetre en directe via web i sabem que 180 persones ens han
seguit virtualment, algunes d’elles des de llocs com els EUA.
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Exposició "El món agrari a les terres de parla catalana"
El divendres 25 de novembre es va inaugurar l'exposició
“El món agrari a les terres de parla catalana” a la Capella
de Sant Antoni de Torroella de Montgrí, acollida per
l’Associació de Masos de Torroella de Montgrí i L'Estartit i
Can Quintana. Museu de la Mediterrània i en el marc de la
celebració de la Fira de Sant Andreu de la mateixa
localitat. En el marc de l’exposició, el dissabte 26 de
desembre també es va organitzar la conferència "Ara fa
cent anys... Els masos nous d'en Robert. Una gran
transformació de la Plana", a càrrec d'Antoni Roviras, Ramon Ripoll i Marciano Cárdaba. L'exposició
romandrà oberta al públic a Torroella de Montgrí fins al 12 de desembre.
La primera visita de l'exposició durant l'any 2012 serà al Museu de la Pell d'Igualada, acollida pel
Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, des del 13 de gener fins al 19 de febrer i coincidirà amb la I
Trobada de Centres d'Estudis de l'Anoia.

VIII Trobada d’Entitats i Associacions Culturals de les Comarques de la Diòcesi
de Tortosa. El Patrimoni: Estudi, Protecció, Valorització i Vindicació
El passat 26 de novembre es va dur a terme a
l’EMD de Jesús (el Baix Ebre) la VIII Trobada
d’Entitats i Associacions Culturals de les
Comarques de la Diòcesi de Tortosa. El
Patrimoni: Estudi, Protecció, Valorització i
Vindicació, organitzada en aquesta ocasió pel
Centre d’Estudis de la Indumentària Tradicional
de les Terres de l’Ebre (CEITTE), el Museu de
les Terres de l’Ebre, l’Institut Ramon Muntaner i
l’EMD de Jesús, amb la col·laboració de la
CCEPC.
La Trobada començà amb la presentació de la
Comissió Cívica de Patrimoni de les Terres de
l’Ebre, en què Josep Moragrega, membre del CERE i vicepresident de la Comissió Cívica de
Patrimoni de les Terres de l’Ebre, Dolors Queralt, presidenta de la Junta Gestora, i Victòria Almuni ,
presidenta de la CCPTE, mostraren els antecedents, la creació i el funcionament d’aquest nou
organisme de protecció del patrimoni ebrenc. Posteriorment, Ferran Torta, arquitecte i membre de la
Comissió Cívica de Patrimoni de les Terres de l’Ebre, pronuncià la conferència “Figures de protecció
del patrimoni”, seguit d’Àlex Farnós, director del Museu de les Terres de l’Ebre, amb la xerrada “El
SAM (Sevei d’Atenció als Museus) del Museu de les Terres de l’Ebre”. Per últim, també es
presentaren tres projectes vinculats al patrimoni de les comarques de la Diòcesi de Tortosa:
“Itineraris per les Terres de Cruïlla”, a càrrec dels centres d’estudis de les terres de cruïlla; la
restauració de l’ermita de la mare de Déu de la Misericòrdia de la Fatarella (2010-2012), a càrrec del
Centre d’Estudis de la Fatarella, i “Les fortificacions de la Guerra Civil a la costa del terme municipal
d’Alcanar”, a càrrec de l’Associació Cultural Lo Rafal. L’acte es clogué amb un recital poètic de l’obra
de Gerard Vergés.
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La VIII Trobada d’Entitats i Associacions Culturals de les Comarques de la Diòcesi de Tortosa serví
per posar en comú les diferents iniciatives de protecció patrimonial que realitzen els diferents centres
d’estudis i associacions culturals de les Terres de l’Ebre, amb una participació significativa
d’aquestes entitats.

IV Trobada de Centres d'Estudis d'Eramprunyà
El dissabte dia 3 de desembre, amb el
GREHIC com a amfitrió, va tenir lloc a
Castelldefels aquesta trobada que acull els
centres d'estudis de l'antiga baronia
d'Eramprunyà (el Baix Llobregat). La
trobada, dedicada a la preservació del
patrimoni, va començar amb una recepció
festiva a càrrec de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Les quinze comunicacions
presentades van tenir un alt nivell, així com la taula rodona final. S'hi van exposar casos com els dels
senyals de delimitació territorial –Fita de Cova Fumada de 1592, les Forques de 1320-, dels arxius
dels masos de Begues, del Casc Antic de Viladecans, dels aplecs de Sant Miquel o del patrimoni
mariner d’Eramprunyà. Les conclusions van ser que la experiència ens diu que els millors resultats
s’han aconseguit a base de l’esforç i la lluita de les entitats, que no sempre calen grans inversions i
que el context de crisi pot ser una oportunitat. La pujada i visita a la Torre Barona, no accessible des
de fa dècades, va ser un moment memorable de la Trobada.

V Trobada d'entitats de recerca local i comarcal del Maresme
El Grup de Recerca la Filferrada va acollir
en el marc del Museu Arxiu de Vilassar de
Dalt la V Trobada d'Entitats de Recerca
Local i Comarcal del Maresme.
Aquesta edició, celebrada el dissabte 3 de
desembre, girava al voltant de la temàtica
"El Maresme i la conflictivitat bèl·lica" i va
comptar
amb
l'assistència
d'una
seixantena d'inscrits. Obrí la jornada la
conferència
d'Albert
Ciller
"Associacionisme obrer vilassarenc: tasca social i cultural en contextos conflictius" i a continuació s'hi
van exposar les quinze comunicacions presentades a la trobada, la majoria de les quals relacionades
amb la Guerra Civil. Gran part d'aquests treballs obren noves línies de recerca a la comarca i
plantegen la necessitat del treball en xarxa.
Després del dinar, la jornada es va tancar amb una visita als diferents espais vinculats a
l'associacionisme obrer vilassarenc.
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NOTÍCIES DE LA COORDINADORA
Assemblea General de la CCEPC
La XX Assemblea General de la CCEPC
corresponent a l'any 2012, tindrà lloc al Centre de
Lectura de Reus, entitat que ens acollirà, el dissabte
18 de febrer de 2012.
Com ja sabeu, l'Assemblea General és el principal
marc de trobada dels centres de la Coordinadora i el
moment de fer balanç de les activitats i la gestió
desenvolupades durant l'any i debatre els
plantejaments i objectius per a l'any següent.
Aquesta vegada també celebrarem la XIII Assemblea
General Extraordinària, que haurà de cobrir la meitat
Assemblea 2011 a Cervera
dels càrrecs a Junta de Govern (presidència,
vicepresidència primera, secretaria i quatre vocalies).
Com cada any, després de les sessions assembleàries, gaudirem d'un dinar i una visita comentada.
Durant el mes de gener començarem a trametre documentació sobre l'organització de l'Assemblea i
la documentació adient per a la presentació de candidatures a Junta per part de les entitats
adherides.

Jornades "Comunicació i patrimoni cultural"
Aquest any estem incidint en les eines de difusió i comunicació de les
entitats. Durant el mes de novembre us vam oferir les dues jornades
organitzades per l'Ens de Comunicació Associativa. Ara hem tingut
l'oportunitat de col·laborar amb l'entitat Taula de Comunicació en
l'organització de les seves VIII Jornades de Comunicació que, sota el títol
"Comunicació i patrimoni cultural", se celebren al col·legi de Periodistes
(Rambla de Catalunya, 10 de Barcelona) els dies 14 de desembre
(sessions de matí i de tarda) i 15 de desembre (sessió de matí).
Els objectius d’aquesta jornada són:
- Analitzar el panorama actual quant a la relació entre els mitjans
de comunicació i el món de la cultura i les sinèrgies que
s’estableixen entre ambdós sectors.
− Reflexionar sobre les perspectives de futur d’ambdós móns (cultura i comunicació), tenint en
compte les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
− Conèixer exemples de bones pràctiques tant pel que fa a les estratègies comunicatives dutes
a terme des del sector cultural com dels mitjans de comunicació que aposten per fer difusió
del patrimoni cultural.
− Intercanviar experiències i punts de vista entre professionals de la comunicació i
professionals de la cultura tot buscant punts de connexió i oportunitats de cooperació
Les sessions s'estructuren en ponències i taules rodones.
La inscripció és gratuïta i inclou el dinar, però cal formalitzar-la abans del dia 12 de desembre a
través del formulari que trobareu a www.tauladecomunicacio.net.
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NOTÍCIES DE L’INSTITUT RAMON MUNTANER
Nou número dels Plecs d’Història Local
Aquest mes de novembre, junt amb el núm. 373 de la revista L’Avenç, s’ha
editat el núm. 143 dels Plecs d’Història Local, suplement d’història local
d’aquesta revista editat per l’Institut Ramon Muntaner.
Aquest número està dedicat als remences i compta amb una introducció de
Pere Ortí Gost, de la Universitat de Girona; els articles “Els orígens de la
remença des de Jaume Vicens Vives fins als nostres dies”, de Lluís To
Figueras, de la Universitat de de Girona; “Els remences els segles XIV i
XV: noves perspectives”, a càrrec de Rosa Lluch Bramon, de la Universitat
de Barcelona, i “L’ombra allargada de la Sentència Arbitral de Guadalupa”,
del Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona. El
monogràfic es complementa amb un text sobre l’exposició “El món agrari a
les terres de parla catalana”, a càrrec de Josep Santesmases i Ollé, comissari de l’exposició, i les
seccions habituals de ressenyes, novetats bibliogràfiques i noticiari.
Us recordem que podeu accedir a aquest número, i als anteriors, a text complet a la URL
http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/.

VII Edició de l’Espai Despuig. L’Associacionisme i els Equipaments
Culturals al Territori: Cooperació per a la Mediació
El passat 5 de novembre es dugué a terme la
VII edició de l’Espai Despuig, organitzat per
l’Institut
Ramon
Muntaner
amb
la
col·laboració del Centre d’Estudis Selvatans.
En aquesta ocasió, la taula rodona bianual es
realitzà a Lloret de Mar (la Selva) i, com a
novetat, es complementà amb una de les
matinals que organitza puntualment el Centre
d’Estudis Selvatans, que consistí en una
visita comentada a un dels equipaments
culturals més importants de Lloret de Mar,
Can Saragossa, en el qual destaca l’espai
dedicat al pintor Joan Llaverias i Labró i l’exposició permanent sobre el final del món ibèric a aquesta
població de la Selva. Sengles visites guiades anaren a càrrec de Joan Domènech i de Joan Llinàs,
respectivament.
La trentena d’assistents a la matinal a Can Saragossa es convertiren en una setantena en la taula
rodona “L’associacionisme i els equipaments culturals al territori: cooperació per a la
mediació”, que es realitzà a la Biblioteca – Casa de Cultura de Lloret de Mar. Els participants de la
taula rodona, M. Àngels Suquet, directora de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols; Jordi Tura,
director del Museu Etnològic del Montseny La Gabella, d’Arbúcies; Josep Vives, cap del Servei de
Biblioteques de la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, i Pere Gifre, president de l’Institut d’Estudis Empordanesos, junt amb
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la moderadora, Amaranta Gibert, de Nova Ràdio Lloret, posaren sobre la taula diferents punts de
vista sobre la qüestió de la cooperació entre l’associacionisme i els equipaments culturals amb unes
aportacions de gran nivell que es complementaren amb un col·loqui en què participaren bona part
dels assistents a aquest acte.
Us recordem que a finals de 2012 s’editarà una publicació en què es recolliran totes les aportacions
dels participants a la taula rodona i també una transcripció del col·loqui posterior.
Per a més informació: http://www.irmu.org.

Ja s’han confirmat les dates per a la propera edició del RECERCAT
Us comuniquem que la IX edició del RECERCAT. Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris
de Parla Catalana, es realitzarà els dies 12 i 13 de maig de 2012 a Tarragona, Capital de la Cultura
Catalana 2012.
De seguida que tinguem més detalls sobre l’organització d’aquesta activitat us n’anirem informant.

Nou apartat d’itineraris de centres d’estudis al portal de l’IRM
Els centres i instituts d'estudis locals i comarcals generen coneixement i activitat cultural. Si ens
centrem en els darrers anys, observem una proliferació de les rutes i itineraris culturals en un nou
intent per part de les entitats d'apropar la recerca realitzada al major nombre de públics diferents
possibles. Es tracta de rutes preparades des del rigor científic i amb registres adaptats a les
necessitats dels diferents grups.
A tal efecte, hem creat un nou apartat al portal de l’Institut Ramon Muntaner (http://www.irmu.org)
dedicat als itineraris dels centres d’estudis, per tal de donar-los a conèixer tant a la resta d’entitats
d’estudi com al públic general. Si accediu al portal, el trobareu a la part inferior del menú de la dreta,
marcat com a novetat. A cada itinerari s’hi podrà indicar el lloc, el temps, el mínim i el màxim de
participants i les dades de contacte, entre d’altra informació. També s’hi podran afegir documents en
word i pdf i imatges per il·lustrar l’itinerari.
Per a més informació: pineda@irmu.org.

Infocentres núm. 86 p. 6

@ VISITA VIRTUAL
http://www.aviacioiguerracivil.com/centre-interpretacio.php
L’Institut d’Estudis Penedesencs, junt amb l’Ajuntament de
Santa Margarida i els Monjos, l’Associació d’Aviadors de la
República i el Memorial Democràtic de Catalunya han
col·laborat amb el grup DIDPATRI de la Universitat de
Barcelona en l’elaboració del projecte del CIARGA - Centre
d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria,
equipament museogràfic radicat a Santa Margarida i els
Monjos (l’Alt Penedès). En aquesta visita virtual us mostrem la pàgina web del projecte d’aquest
centre d’interpretació, que té com a objectiu esdevenir el centre de referència de l’aviació i la guerra
civil de Catalunya. A més d’una presentació preliminar, en què se citen els impulsors i els objectius
del projecte, cal destacar un apartat dedicat a la realització del projecte, en què se’n detallen les
diferents fases d’execució; un altre en què s’indiquen els diferents espais de memòria relacionats
amb el projecte, com la ruta del Vesper de la Gloriosa; i un últim apartat en què es poden visualitzar
imatges de la recreació del projecte del CIARGA.

NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

ALONSO FIGUERES, Manel
(2011). L’Associació d’Amics
del Museu de Gavà 19812011: Una visió
retrospectiva. Gavà:
Associació d’Amics del
Museu de Gavà. 134 p.
ISBN: 978-84-614-7313-7

Annals de l'Institut d'Estudis
Empordanesos [Figueres],
núm. 42 (2011). 610 p.
ISSN: 1136-0267

Annals de l'Institut d'Estudis
Gironins [Girona], núm. 52
(2011): Miscel·lània
d’Homenatge a Gabriel
Roura i Güibas. 1.033 p.
ISBN: 84-86953-37-5 ISSN:
0213-6228.

Annals del Patronat
d’Estudis Històrics d’Olot i
Comarca [Olot], núm. 22
(2011). 241 p. ISSN: 02118424
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Butlletí de la Biblioteca
Museu Balaguer [Vilanova i
la Geltrú] (octubre 2011).
185 p. [Edita: Associació
d’Amics de la Biblioteca
Museu Víctor Balaguer]

Cooperació catalana
[Barcelona], núm. 348
(novembre 2011). 27 p.
ISSN: 1133-8415 [Edita:
Fundació Roca i Galès]

Fonts [Argentona], núm. 48
(octubre 2011). 34 p.
ISSN1887-9381. [Edita:
Centre d’Estudis
Argentonins Jaume Clavell]

La Femosa [Artesa de
Lleida], núm. 253 (juliolagost 2011). 39 p. [Edita:
Associació Cultural La
Femosa]
MASSIP I BONET, Àngels;
LLORDELLA ZAMORA, Joana
(2011). Coneix... Dialectologia
a través de la parla del Baix
Llobregat. Sant Feliu de
Llobregat: Edicions del
Llobregat; Centre d'Estudis
Comarcals del Baix Llobregat
(Coneix; 3). 59 p. ISBN: 97884-938801-1-8.

CARBÓ SABATÉ, Salvador [et
al.] (2011). Picasso als
Ports: Horta, estiu 1898.
[Horta de Sant Joan]: Parc
Natural dels Ports; Centre
Picasso. 159 p. ISBN 97884-393-8746-6

Dovella [Manresa], núm. 107
(tardor 2011). 48 p. ISSN:
0214-2430. [Edita: Centre
d’Estudis del Bages]

GIFRE RIBAS, Pere (2011). Delmes,
censos i lluïsmes: El feudalisme
tardà a la Catalunya vella
(Vegueria de Girona, s. XVI-XVII).
Girona: Associació d’Història Rural
de les Comarques Gironines;
Universitat de Girona – Centre de
Recerca d’Història Rural;
Documenta Universitaria (Estudis;
14). 267 p. ISBN: 978-84-9984120-5.

Lo Rafal [Alcanar], núm. 111
(estiu 2011). 27 p. ISSN:
[Edita: Associació Cultural
Lo Rafal]

NOGUÉS, Pepa (2011). El
calendari festiu: Imatges
antigues de Jesús (1940-1979).
Jesús: Centre d’Estudis de la
Indumentària Tradicional de les
Terres de l’Ebre (CEITTE);
EMD Jesús. 133 p. ISBN: 97884-611-6187-4.
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ORIVE ORTEGA, Alain (2011).
Galceran de Papiol. Sant
Feliu de Llobregat: Edicions
del Llobregat; Centre
d'Estudis Comarcals del
Baix Llobregat (Biografia; 6).
180 p. ISBN: 978-84938801-0-1.

La revista de l’Ateneu
Popular de Calonge
[Calonge], núm. 27 (2010).
26 p.

Temps de Franja [Calaceit],
núm. 110 (novembre 2011).
19 p. [Edita: Iniciativa
Cultural de la Franja]. ISSN:
1695-7709
TORRES, Miquel; CAPDEVILA,
Joaquim; MAGRIÑÀ, Josefina [eds.]
(2011). L’home i el paisatge de la
Segarra geogràfica: de la vall del
Llobregós a la vall del Corb: Obra
fotogràfica i artística de Josep M.
Miró Rosinach. Sant Martí de
Maldà: Grup de Recerques de les
Terres de Ponent (Cum Laude,
reconeixement a la investigació;
2). 288 p. ISBN: 978-84-96908-703

PÉREZ SUÑÉ, Josep Maria;
RAMS FOLCH, Pere (2011).
Passat i present de la
Cooperativa de Batea: Un
repàs a la seva història en el
50è. aniversari (1961-2011).
Batea: Celler Cooperatiu de
Batea [Amb la col·laboració de
l’Associació Cultural La
Castellania].

Setenes Trobades Culturals
Pirinenques: El Pirineu
1.000 anys després: visió de
futur (2011). [Andorra la
Vella]: Societat Andorrana
de Ciències [et al.]. 238 p.
ISBN 978-99920-61-09-1

Temps de Franja [Calaceit],
núm. 111 (desembre 2011).
19 p. [Edita: Iniciativa
Cultural de la Franja]. ISSN:
1695-7709

Trena i peu [L’Arboç], núm.
53 (setembre-octubre 2011).
62 p. [Edita: L’Arboç
Acthiva’t]
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ACTIVITATS DELS CENTRES D’ESTUDIS
−

Alguer Cultura. Dintre del VII CICLE I LUNEDÌ CON LA POESIA, POESIA RISORGIMENTALE.
El 5 de desembre a dos quarts de vuit del vespre a l’Alguer.
Més informació: alguer.cultura@tiscali.it.

−

Amics de l’Art Romànic del Bages. SORTIDA MATINAL A L’ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANT
VICENÇ D’OBIOLS D’AVIÀ I ESMORZAR DE NADAL. El 18 de desembre. Sortida en autocar a
les nou del matí de la plaça dels Infants de Manresa. Cal inscripció prèvia.
Més informació: http://www.aarb.cat.

-

Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris.
o RUTES PER COLLSEROLA: DE LA FONT DE LA MARQUES A LA DEL FERRO. El 18
de desembre. Sortida a les nou del matí de la plaça de Karl Marx de Nou Barris
(Barcelona).
o PRESENTACIÓ PÚBLICA DE LA REVISTA L’ARXIU. El 20 de desembre a dos quarts de
vuit del vespre a l’Espai Via Favència de Nou Barris.
Més informació: arxiuhistoricroquetesnoubarris@gmail.com.

−

Associació de Masos de Torroella de Montgrí i l’Estartit, Can Quintana – Museu de la
Mediterrània i Ajuntament de Torroella de Montgrí. EXPOSICIÓ “EL MÓN AGRARI A LES
TERRES DE PARLA CATALANA”. Fins al 12 de desembre a la Capella de Sant Antoni de
Torroella de Montgrí (el Baix Empordà).
Més informació: masosdetorroella@gmail.com.

−

Can Quintana. Museu de la Mediterrània.
o Dintre del CICLE PONTS, EXPOSICIÓ DE PINTURES DE CARME SANGLAS. Fins al
5 de desembre a Can Quintana a Torroella de Montgrí.
o EXPOSICIÓ “LES ILLES MEDES, MEDITERRÀNIA VIVA”. Fins al juny de 2012 a
l’Espai 1 de Can Quintana a Torroella de Montgrí.
Més informació: http://www.museudelamediterrania.cat.

−

Càtedra d’Estudis Marítims i Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. SEMINARI
INTERNACIONAL.
SILENCIS
I
ABSCÈNCIES
EN
ELS
PROCESSOS
DE
PATRIMONIALITZACIÓ DE LA CULTURA MARÍTIMA. El 17 de desembre a la Casa del Mar de
Palamós (el Baix Empordà). Cal inscripció prèvia, gratuïta. Places limitades.
Més informació: http://cem.udg.edu.

-

Centre d’Estudis Alcoverencs. EXPOSICIÓ "150 ANYS DEL CALENDARI DELS PAGESOS".
Fins a l’11 de desembre a la seu del Centre d’Estudis Alcoverencs a Alcover (l’Alt Camp).
Més informació: cealcoverencs@tinet.cat.

−

Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. Dintre del CICLE CONÈIXER EL PLA DE
L’ESTANY, SORTIDA A BANYOLES. L’11 de desembre. Sortida a un quart de deu del matí de
davant de l’oficina de Correus de Banyoles (el Pla de l’Estany).
Més informació: http://www.cecbanyoles.cat.
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−

Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Dintre del programa PUJA AL BAIX!: VISITA
A LA DESSALINITZADORA DEL PRAT. El 14 de desembre. Trobada a les deu del matí al carrer
100 del Polígon Pratenc, al Prat de Llobregat (el Baix Llobregat). Cal inscripció prèvia. Preu: 3 €
per als socis del CECBLL i 5 € per als no socis.
Més informació: http://www.llobregat.info.

−

Centre d’Estudis del Gaià. EXPOSICIÓ "JAUME CARBONELL. FIGURATIU CONTEMPORANI.
1942-2010". Fins al 8 de gener al Casal de Vila-rodona (l’Alt Camp).
Més informació: http://www.sre.urv.es/irmu/gaia.

−

Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. PRESENTACIÓ DEL NÚM. 26 DE LA REVISTA
TERME I CONFERÈNCIA: “ALIMENTACIÓ DE SENTIT COMÚ”, a càrrec d’Artur Martínez. El 14
de desembre a les set de la tarda a l’Arxiu Històric de Terrassa (el Vallès Occidental).
Més informació: http://www.sre.urv.cat/irmu/ceht/.

-

Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE RETRATS PER A LA
MEMÒRIA: PERSONES I LLUITA ANTIFRANQUISTA AL DISTRICTE DE SANT ANDREU
(1937-1982). El 12 de desembre a les set de la tarda al Centre Cultural Can Fabra de Sant
Andreu de la Barca (Barcelona).
Més informació: ceiiglesias@terra.es.

−

Centre d’Estudis Lacetans.
o PRESENTACIÓ DE LA RECERCA FOSSES COMUNES DE LA GUARRA CIVIL, AL
SOLSONÈS TAMBÉ I TAULA RODONA: “RECERCA, FOSSES I LLEI DE LA
MEMÒRIA HISTÒRICA”. El 16 de desembre a dos quarts de vuit del vespre a la sala
cultural de l’Ajuntament de Solsona (el Solsonès).
o EXPOSICIÓ “FOSSES COMUNES, UN PASSAT NO OBLIDAT”. Del 17 al 30 de
desembre a la sala del teatre del Consell Comarcal del Solsonès a Solsona.
Inauguració: 17 de desembre a les sis de la tarda.
Més informació: http://www.lacetans.org.

−

Centre d’Estudis Molletans. CONFERÈNCIA: “TRADICIONS I LLEGENDES DELS MENHIRS
DEL BAIX VALLÈS”, a càrrec de Montserrat Tenas i Busquets. El 14 de desembre a dos quarts
de set de la tarda al Centre de Serveis El Lledoner de Mollet del Vallès.
Més informació: cem@molletvalles.cat.

−

Centre d’Estudis Mont-rogencs.
o CURS DE TAST DE VINS, a càrrec de Marta Anguera Aguiló. Els dies 10 i 17 de
desembre a les set de la tarda a la Casa de Cultura Agustí Sardà de Mont-roig del
Camp (el Baix Camp) i el 18 de desembre, sortida al Pinell de Brai.
o PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SER PETIT ÉS DIVERTIT, d’Aleix Cort, a càrrec de
l’autor. El 13 de desembre a les set de la tarda a la Biblioteca Joan Miró de Mont-roig
del Camp.
o Dintre de l’AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA, CONFERÈNCIA: “ASTRONOMIA
SENSE TELESCOPIS”, a càrrec de Manuel Sanromá. El 15 de desembre a les set de
la tarda a la Casa de Cultura Agustí Sardà de Mont-roig del Camp.
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Dintre del PROGRAMA CONÈIXER L’ENTORN, SORTIDA AL PLA DEL COMÚ. El 17
de desembre. Sortida en cotxes particulars a les onze del matí de davant de l’escola
de Mont-roig del Camp.
o CONFERÈNCIA: “CONÈIXER LA DEPRESSIÓ”, a càrrec d’Enric Aragonès Benaiges.
El 24 de novembre a les vuit del vespre a la Casa de Cultura Agustí Sardà de Montroig del Camp.
o Dintre del 25è. ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ DE MINUSVÀLIDS,
CONFERÈNCIA: “GRANS REPTES DE PRESENT I DE FUTUR EN L’ÀMBIT DE LA
DISCAPACITAT: PER UNA VIDA INDEPENDENT”, a càrrec de Xavier Nogués. El 25
de novembre a les vuit del vespre a la Casa de Cultura Agustí Sardà de Mont-roig del
Camp.
Més informació: http://www.sre.urv.cat/irmu/mont-roig/.
o

-

Centre d’Estudis Santjustencs. VETLLADA LITERÀRIA D’HIVERN. 50è. ANIVERSARI DE LA
MORT DE JOSEP MARIA DE SAGARRA. El 17 de desembre a les sis de la tarda a la sala del
Cinquantenari l’Ateneu Santjustenc, de Sant Just Desvern (el Baix Llobregat)
Més informació: http://www.santjust.org/centredestudis.

-

Centre d’Estudis Sinibald de Mas.
o Dintre de l’AULA DE LA GENT GRAN, CONFERÈNCIES:
 “L’ABAT ESCARRÉ”, a càrrec de Francesc Roig Queralt. L’1 de desembre.
 “LES SAGNIES, UNA PRÀCTICA ANCESTRAL VIGENT”, a càrrec d’Enric
Contreras Barbeta. El 15 de desembre.
Ambdues conferències es realitzaran a les sis de la tarda a la Biblioteca Mestra Maria
Antònia de Torredembarra (el Tarragonès).
o CONFERÈNCIA I PROJECCIÓ DE L’AUDIOVISUAL: “LA BIENNAL DE VENÈCIA 2011.
UNA PASSEJADA PER L’ART CONTEMPORANI”, a càrrec de Pere Bruix. El 2 de
desembre a les vuit del vespre a la sala de plens de l’Ajuntament de Torredembarra.
o SORTIDA: CONCERT, a càrrec del Trio Kandinsky. L’11 de desembre a l’auditori Pau
Casals del Vendrell (el Baix Penedès). Sortida en cotxes particulars a les onze del matí de
l’aparcament Mañé i Flaquer de Torredembarra. Cal inscripció prèvia. S’hi anirà en cotxes
particulars. Preu: 7 € per als socis del centre i 8 € per al públic general.
o CONFERÈNCIA: “PROGRAMARI LLIURE: UNA QÜESTIÓ DE LLIBERTAT”, a càrrec de
Francesc Ortiz. El 16 de desembre a les set de la tarda a la sala de reunions del Casal
Municipal de Torredembarra.
o SORTIDA-CAMINADA: EL MONSANT: ELS CAMINS, LES CONSTRUCCIONS DE
PEDRA SECA I LA VIDA AL CAMP. El 17 de desembre. Sortida en cotxes particulars a
les vuit del matí de l’aparcament Mañé i Flaquer de Torredembarra. Preu: 6 € per als socis
del centre i 8 € per al públic general.
o ESPAI DE DEBAT AMB CINEMA. NADAL: UN TEMPS CINEMATOGRÀFIC.
PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA GRANDES ESPERANZAS, d’Alfonso Cuarón. El 18 de
desembre a les sis de la tarda a la sala de reunions del Casal Municipal de
Torredembarra.
Més informació: http://www.sinibald.cat.
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-

Centre d’Estudis Vilassarencs. II JORNADA D’ESTUDI I DEBAT DEL CENTRE D’ESTUDIS
VILASSARENCS. GALERIA DE PERSONATGES DE VILASSAR DE MAR. El 10 de desembre a
dos quarts de deu del matí a la Biblioteca Municipal Ernest Lluch de Vilassar de Mar (el
Maresme).
Més informació: http://www.catvilassar.com/cev.

−

Centre de Lectura de Reus.EXPOSICIÓ "CARTELLS DE LA TRANSICIÓ". Fins al 19 de
desembre a la Sala Fortuny del Centre de Lectura de Reus.
Més informació: http://www.centrelectura.cat.

−

Esbart Català de Dansaires.
o BALL DELS DIVENDRES. Els dies 16 i 23 de desembre a les vuit del vespre a la Casa
dels Entremesos de Barcelona.
o Divendres 16, 20 h. NADAL A L’ESBART CATALÀ DE DANSAIRES. CAGA TIÓ I
BERENAR. El 16 de desembre a les vuit del vespre a la Casa dels Entremesos de
Barcelona.
o PARTICIPACIÓ A LA MARATÓ DE TV3. El 18 de desembre de deu del matí a nou del
vespre a la plaça Nova de Barcelona.
o ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS. El 18 de desembre a les onze del matí a la sala de
ball de la Casa dels Entremesos.
o TARDA DE PORTES OBERTES. El 18 de desembre de sis de la tarda a vuit del vespre a
la Casa dels Entremesos de Barcelona.
Més informació: info@esbartcatala.org

−

Fundació Arnau Mir de Tost. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE COL·LECCIÓ DIPLOMÀTICA DE
SANT PERE D’ÀGER FINS 1198, de Ramon Chesé Lapeña, a càrrec de Francesc Fité i l’autor.
El 6 de desembre a les vuit del vespre a l’Ajuntament d’Àger (la Noguera).
Més informació: ajuntament@ager.ddl.net.

−

Fundació Bosch i Cardellach.
o DIDÀCTICA MUSICAL: EVOLUCIÓ DE LA MÚSICA PER A COBLA, a càrrec de
Josep Maria Serracant i Jesús Ventura. El 13 de desembre a dos quarts de vuit del
vespre a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach a Sabadell (el Vallès Occidental).
o EXPOSICIÓ "XAVIER ORIACH. OBRA RECENT". Fins al 30 de desembre a la seu de
la Fundació Bosch i Cardellach a Sabadell.
Més informació: http://www.fbc.cat.

−

Grup de Recerca La Filferrada. SORTIDA ALS BÚNQUERS DE DEFENSA COSTERA DEL
MARESME. El 10 de desembre.
Més informació: http://www.lafilferrada.blogspot.com.

−

Grup d’Història del Casal de Mataró. TAULA RODONA: “BRUIXERIA I INQUISICIÓ A
CATALUNYA”, a càrrec d’Enric Puig i Antoni Llamas. El 10 de desembre a les set de la tarda al
Racó del Casal Nova Aliança de Mataró (el Maresme).
Més informació: http://www.ghcmataro.org.
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−

Institut d’Estudis Eivissencs.
o SORTIDA DE BENIRRÀS A L’ILLA D’EN CALDERS. El 10 de desembre. Sortida a les
deu del matí de davant de la seu de l’IEE a Eivissa.
o PRESENTACIÓ DE L’ALMANAC EL PITIÚS 2012. El 21 de desembre al Centre
Cultural S’Alamera d’Eivissa.
Més informació: http://www.estudiseivissencs.cat.

−

Institut d’Estudis Ilerdencs.
o Dintre del CICLE DE CAMBRA ALS MUSEUS:CONCERT DEL QUARTET
ARPEGGIATO. El 5 de desembre a les vuit del vespre a l’Ecomuseu de les Valls
d’Àneu, a Esterri d’Àneu (el Pallars Sobirà).
o Dintre del XIII FESTIVAL DE MÚSICA DE TARDOR. ORGUES DE PONENT I DEL
PIRINEU, CONCERT DE ROBERTO FRESCO. El 10 de desembre a les sis de la
tarda a l’església parroquial de Puigcerdà (la Cerdanya).
o CONCERT D’AVENTURES, a càrrec de l’Orquestra Julià Carbonell, l’Acadèmia OJC i
el Centre de Titelles de Lleida. L’11 de desembre a les set de la tarda a l’auditori Enric
Granados de Lleida.
o Dintre del CICLE “EL DIÀLEG”, CONFERÈNCIA: “LA BÍBLIA, ESCOLA DE DIÀLEG”,
a càrrec d’Enric Cortes, teòleg. El 15 de desembre a dos quarts de vuit del vespre a
l’IREL de Lleida (el Segrià).
o EXPOSICIÓ “SOUVENIRS”, de Benoît Chailleux, Alexis Gerard, Steven Brooks, Jim
Hart, Michael Ast, Claudia Luthi i Lisa Boughter. Fins al 7 de gener a l’edifici 1 de la
Universitat de Girona (el Gironès).
o LXXVII CONCURS DE PESSEBRES. Del 9 de desembre al 8 de gener al pati de l’IEI
a Lleida.
o EXPOSICIÓ "XXVII PREMI DE PINTURA I XI INTERNACIONAL DEL CERCLE DE
BELLES ARTS DE LLEIDA". Fins al 15 de gener a la Sala Montsuar de l’IEI de Lleida.
Més informació: http://www.fpiei.cat.

−

Institut d’Estudis Vallencs. Dintre del CICLE DE CINEMA MEDIAMBIENTAL FICMA,
PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA TESOROS DESCARTADOS 2008, d’Ethan Steinman. El 27 de
desembre a dos quarts de vuit del vespre a la sala d’actes de l’IEV a Valls.
Més informació: http://www.iev.cat.

−

Institut de Llengua i Cultura Catalanes. CONFERÈNCIES: “L’ESCRIPTURA NARRATIVA
D’EDUARD GIRBAL JAUME”, a càrrec d’Agnès Prats, i “POSÀ-LA PER SER HUMIL EN LA
MUNTANYA MÉS ALTA...”, a càrrec de Verònica Zaragoza. El 16 de desembre a les dotze del
migdia a la sala de l’ILCC a la Universitat de Girona (el Gironès).
Més informació: http://www.udg.edu/ilcc.

−

Institut de Llengua i Cultura Catalanes i Fundació Josep Pla. EXPOSICIÓ “A L’OMBRA DE
JOSEP PLA. CINC ESCRIPTORS-PERIODISTES GIRONINS DE LA REPÚBLICA”. Fins al 22 de
gener a la seu de la Fundació Josep Pla a Palafrugell (el Baix Empordà).
Més informació: http://www.udg.edu/ilcc.
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-

Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt, Associació Pessebre Vivent d’Òrrius i Grup d’Història del
Casal de Mataró. EXPOSICIÓ “EL TRESORET D’ÒRRIUS. UN CONJUNT DE MONEDES
COMTALS DE FINALS DEL SEGLE X A PRINCIPIS DEL SEGLE XI”. Fins a l’11 de desembre al
Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt (el Maresme).
Més informació: http://www.vilassardedalt.org/entitats/museu.

−

Patronat d’Estudis Osonencs.
o Dintre del CICLE DE CONFERÈNCIES “CIÈNCIA I TERRITORI. ELEMENTS PER AL
CONEIXEMENT DEL MEDI EN EL CENTENARI DE LA FUNDACIÓ DEL CENTRE
EXCURSIONISTA DE VICH”, CONFERÈNCIES:
 “L’EXCURSIONISME I L’ORIGEN DE LA PRESA DE CONSCIÈNCIA SOBRE
EL NOSTRE PATRIMONI CULTURAL”, a càrrec de Maria Ocaña. El 15 de
desembre.
 “CIÈNCIA, NATURALESA I ROMANTICISME. UN VIATGE HISTÒRIC ALS
INICIS DE L’EXCURSIONISME CIENTÍFIC”, a càrrec de Pasqual Bernat. El 22
de desembre.
o Totes aquestes conferències es realitzaran al Temple Romà de Vic (Osona).
o CICLE DE CONCERTS DEL GRUP VOCAL LA NOVA EUTERPE. Els dies 6 i 8 de
desembre a les dotze del matí i a les sis de la tarda al Temple Romà de Vic.
o PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SOL NACIENTE. HISTORIAS HISPANO-JAPONESAS,
de Ramon Vilaró. El 9 de desembre a les set de la tarda al Temple Romà de Vic.
o EXPOSICIÓ “100 ANYS DE LA UNIÓ EXCURSIONISTA DE VIC”. Del 10 de
desembre al 8 de gener al Temple Romà de Vic.
o CONCERT DE NADAL, a càrrec de músics de l’OBC. El 17 de desembre a les dotze
del migdia a l’església romànica de Vinyoles (Osona).
Més informació: http://www.patronatestudisosonencs.cat.

−

Societat Andorrana de Ciències.
o EXPOSICIÓ “UdART FOTOGRAFIA”. Fins al 28 de febrer de 2012 a la Universitat
d’Andorra, a Andorra la Vella.
o EXPOSICIÓ “UdART POESIA”. Fins al 28 de febrer de 2012 a l’Arxiu Comarcal de
l’Alt Urgell a la Seu d’Urgell (l’Alt Urgell).
Més informació: http://www.sac.ad.

−

Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària.
o VISITA GUIADA A LA BIBLIOTECA DEL COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA. El
15 de desembre a dos quarts de set de la tarda. Cal inscripció prèvia. Màxim: 20
persones. Preu: 3 € per al públic general i gratuïta per als socis de la SCGHSVN.
o CONFERÈNCIA I PRESENTACIÓ DE L’ÚLTIM NÚMERO DE LA REVISTA PARATGE. El
20 de desembre a les set de la tarda a l’Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat del
Vallès (el Vallès Occidental).
Més informació: http://www.scgenealogia.org.

−

Taller d’Història de Gràcia. Dintre del RACÓ DE LA HISTÒRIA. LES TERTÚLIES DEL TALLER
D’HISTÒRIA, “CALENDARIS I ALMANACS”, a càrrec d’Amadeu Carbó i Martorell. El 13 de
desembre a les vuit del vespre a la Fundació Festa Major de Gràcia (Barcelona).
Més informació: http://www.tallerhistoriadegracia.cat.
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-

Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa.
o CONFERÈNCIA: “LA BOLSA DE BIELSA. EL FINAL DE LA REPÚBLICA A ARAGÓ
(ABRIL – JUNY 1938)”, a càrrec d’Antonio Gascón. El 12 de desembre a les set de la
tarda a l’Espai Antoni Miró Peris del Clot.
o CONFERÈNCIA: “LA BATALLA DE L’EBRE I LA RETIRADA DE CATALUNYA (JULIOL
1938 – FEBRER 1939)”, a càrrec de Jordi Morell. El 20 de desembre a l’Espai Antoni Miró
Peris del Clot.
o EXPOSICIÓ “LA BOLSA DE BIELSA. EL FINAL DE LA REPÚBLICA A L’ARAGÓ”. De l’1
al 23 de desembre a l’Espai Antoni Miró Peris del Clot. Més informació:
thclotcarpa@gmail.com.

−

Tot Història Associació Cultural. Dintre del CURS D’HISTÒRIA DE BARCELONA,
CONFERÈNCIA: “LA BARCELONA DE 1714”, a càrrec de Pau Vinyes i Roig. El 14 de desembre
a les set de la tarda al Centre Cultural Nau Ivanow de la Sagrera (Barcelona). Cal inscripció
prèvia. Preu per sessió individual: 10 €. Preu de tot el curs: 90 € per als socis de Tot Història; 120
€ per al públic general; 60 € per a aturats, estudiants i jubilats i gratuït per als socis protectors.
Més informació: tothistoria@gmail.com.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS - www.iec.cat

Francesc Homs i Salvador Giner presenten el llibre Història de la Generalitat de
Catalunya 01/12/2011
El llibre, publicat per la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis
Catalans, és una obra científica d’alta divulgació que cobreix tota la
història de la Generalitat, «una de les nostres institucions
històriques més significatives i més originals en el context europeu i
que ha tingut un recorregut més llarg», com destaca M. Teresa
Ferrer i Mallol, directora de l'obra i presidenta de la Secció
Històrico-Arqueològica de l'IEC. La presentació del llibre va ser el
30 de novembre, al Palau de la Generalitat, a càrrec de Francesc
Homs, portaveu del Govern, i Salvador Giner, president de l’Institut. Hi van intervenir M. Teresa
Ferrer i Mallol, i Josep M. Roig, coordinador del llibre.
Dimarts 13 de desembre de 2011
Conferència a Castelló de la Plana: «2011, Any de la Paraula Viva»
A càrrec d’Isidor Marí, president de la Secció Filològica de l’IEC, i forma part dels actes
commemoratius del setanta-novè aniversari de la signatura de les Normes de Castelló. Lloc: Llotja
del Cànem (carrer de Cavallers, 1, de Castelló de la Plana). Hora: 19.30 hores. Organitza: plataforma
Castelló per la Llengua
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Dimecres 14 de desembre de 2011
III Jornada de Recerca en Comunicació als Països Catalans
Amb el títol «La recerca emergent en comunicació: noves temàtiques i investigadors joves», la
Jornada aplegarà investigadors de diversos indrets (l’Alguer, Andorra, Catalunya, la Catalunya del
Nord, la Franja de Ponent, les Illes Balears, i el País Valencià) que podran donar a conèixer els
diferents projectes d’investigació en què participen. Lloc: Sala Nicolau d’Olwer de l’IEC. Hora: 10
hores. Organitza: Societat Catalana de Comunicació (IEC).
Dijous 15 de desembre i dijous 22 de desembre de 2011
− Conferència: «Lluís Capdevila. La passió de l’escriptura i la llibertat» a càrrec de de Josep
M. Figueres, professor d’història del periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona.
− Conferència: «Domènec de Bellmunt, el primer reporter de Catalunya» a càrrec de Francesc
Canosa Farran, periodista i professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat
Ramon Llull.
Aquestes conferències, formen part del cicle «Papers de periodistes. Els arxius dels periodistes»,
que recull les vivències de deu periodistes dels anys trenta. L’objectiu és conèixer de prop els seus
arxius privats, on es poden trobar, entre altres, la correspondència entre els periodistes i els directors
de diaris. Lloc: Sala Pi i Sunyer (IEC). Hora: 19 hores. Organitza: Societat Catalana d’Estudis
Històrics.

NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Història de la Generalitat de Catalunya : dels orígens medievals a l'actualitat,
650 anys / Directora: Teresa Ferrer i Mallol ; coordinador: Josep M. Roig
Rosich
Data d'edició: 2011 Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Secció HistòricoArqueològica ISBN: 978-84-9965-061-6 Col·lecció: Monografies de la Secció
Històrico-arqueològica ; 13 Editorial: IEC [coedició amb] : Catalunya.
Generalitat. Departament de la Presidència. Centre d'Història Contemporània
de Catalunya

Llum entre ombres : 6 biblioteques singulars a la Catalunya contemporània :
Biblioteca del centre de Lectura de Reus, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès,
Biblioteca del Centre Excursionista de Catalunya, Biblioteca Museu
Balaguer, Biblioteca Arús, Biblioteca de Catalunya : centenari Joan Oliva i
Milà / Montserrat Comas Güell i Víctor Oliva Pascuet, coordinadors
Data d'edició: 2011 Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Publicacions
vinculades ISBN: 978-84-936539-5-8 Editorial: Organisme Autònom de
Patrimoni Víctor Balaguer

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620 informacio@iec.cat
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BEQUES, PREMIS, CONCURSOS I ALTRES
BEQUES


VIII Beques de Recerca Joan Torró i Cabratosa. Convoca: Can Quintana. Museu de la
Mediterrània i Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Dues beques de recerca,
amb les modalitats de medi ambient i ciències socials, l’àrea d’estudi de les quals serà la
zona del Montgrí, les Illes Medes i la plana del Baix Ter. Dotació: 6.000 € cada modalitat.
Termini: 31 de gener de 2012. Més informació: http://www.museudelamediterrania.org.

PREMIS


LXXXI Cartell de Premis i de Borses d’Estudi. Convocatòria dels Premis Sant Jordi
2012. Convoca: Institut d’Estudis Catalans. L’IEC convoca premis i borses d’estudi amb
l’objectiu de distingir obres i investigadors en tots els àmbits de la ciència i de la cultura
catalanes. Dotació: depenent de cada convocatòria. Termini: 12 de desembre de 2011. Més
informació: http://www.iec.cat.



XXIV Premi Literari Vila d’Ascó 2012. Convoca: Ajuntament d’Ascó. Poden optar a aquest
premi obres narratives inèdites i escrites en català. Dotació: 3.600 euros i publicació de l’obra
per Cossetània edicions. Termini: 10 de gener de 2012. Més informació: http://www.asco.cat.



VII Premi de Poesia Joan Perucho Vila d’Ascó 2012. Convoca: Ajuntament d’Ascó. Poden
optar a aquest premi obres poètiques inèdites i escrites en català. Dotació: 2.400 euros i
publicació de l’obra per l’Editorial Meteora. Termini: 10 de gener de 2012. Més informació:
http://www.asco.cat.



II Premi de Fotografia Centre d’Estudis Sinibald de Mas. Convoca: Centre d’Estudis
Sinibald de Mas. Premi a la millor fotografia realitzada durant el desenvolupament de
qualsevol de les activitats del Centre d’Estudis Sinibald de Mas, que hi guardin relació o que
es refereixin al patrimoni material i immaterial de Torredembarra. Dotació: un sopar per a
dues persones a un restaurant de Torredembarra. Termini: 12 de gener de 2012. Més
informació: http://www.sinibald.cat.



Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2011-2012. Convoca: Ajuntament de Tarragona.
- 22è. Premi Ciutat de Tarragona de Novel·la Pin i Soler. Premi destinat a novel·les de
tema lliure escrites en llengua catalana. Dotació: 21.000 € i la Musa de Plata de
Tarragona.
- 12è. Premi de Traducció Vidal Alcover. Premi destinat a tots els projectes de traducció
que tinguin com a llengua de destinació el català. Dotació: 12.000 € i la Musa de Plata de
Tarragona.
- 15è. Premi de Narrativa Curta per Internet Tinet. Premi destinat a narracions de tema
lliure escrites en llengua catalana. Dotació: 1.000 € i la Musa de Bronze de Tarragona.
Termini: 15 de gener de 2012. Més informació: http://www.tarragona.cat.
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XIX Premis Eugeni Molero. Modalitat d'Investigació per a Estudiants de Batxillerat.
Convoca: Consell Comarcal del Garraf. Poden optar a aquest premi estudis, investigacions i
treballs de recerca sobre aspectes socials, culturals i històrics de la comarca del Garraf. Els
treballs han d'estar realitzats exclusivament per alumnes de batxillerat dels instituts d'estudis
de secundària de la comarca del Garraf. Dotació: 1.000 euros (400 euros per al centre i 600
euros per a l'alumne/a). Termini: 31 de gener de 2012. Més informació:
http://www.ccgarraf.cat.



XIX Premis Eugeni Molero. Modalitat d'Investigació. Convoca: Consell Comarcal del
Garraf. Poden optar a aquest premi estudis, investigacions i treballs de recerca sobre
aspectes socials, culturals i històrics de la comarca del Garraf. Dotació: 2.000 €. Termini: 31
de gener de 2012. Més informació: http://www.ccgarraf.cat.



Premis Ciutat de Castelló 2011. XXIX Premi de Ciències Experimentals i Tecnologia.
Convoca: Ajuntament de Castelló de la Plana. En aquest premi hi poden concórrer els treballs
de ciències experimentals i tecnologia, escrits en qualsevol modalitat literària, que versin
sobre temes circumscrits geogràficament a Castelló de la Plana i el seu entorn. Dotació:
9.000 € i publicació de l'obra. Termini: 2 de febrer de 2012. Més informació:
http://www.castello.es.



Premi d’Assaig Josep Irla 2012. Convoca: Fundació Josep Irla. S'hi poden presentar obres
que versin entorn la realitat política, econòmica, social i cultural dels Països Catalans i els
seus reptes de futur. Dotació: 6.000 € i publicació de l'obra guanyadora. Termini: 23 de febrer
de 2012. Més informació: http://www.irla.cat.



Premi Irla de recerca històrica al batxillerat 2012. Convoca: Fundació Josep Irla. Adreçat a
treballs de recerca sobre memòria històrica contemporània als Països Catalans: època
republicana (1931-1939); antifranquisme i exili (1939-1975) i transició (1975-1980). Es
valoraran especialment els treballs que recerquin fets històrics i/o biografies de personatges
poc estudiats. Termini: 13 d’abril de 2012. Dotació del premi: publicació i difusió del treball, en
format digital, a través dels llocs web de la Fundació Josep Irla; sengles subscripcions, per un
any, a la revista Sàpiens per a l’estudiant i per al professor-tutor i una visita guiada al Museu
Irla de Sant Feliu de Guíxols. Més informació: historia@irla.cat.



VII Premi de Recerca per a la Pau per Treballs de Batxillerat. Convoca: Universitat de
Barcelona, amb el suport del Consell Comarcal del Garraf. Poden participar-hi estudiants
matriculats durant el curs 2011/2012 als centres d’ensenyament de Catalunya, que presentin
treballs de recerca de batxillerat sobre temes relacionats amb la cultura de pau, la solidaritat
internacional, el desenvolupament humà, la sostenibilitat, els drets humans, els conflictes, les
migracions humanes, la interculturalitat, etc. Els treballs podran ser individuals o col•lectius.
El Consell Comarcal del Garraf atorgarà un premi al millor treball de recerca provinent d'algun
centre educatiu de la comarca, segons es reculli al veredicte del jurat. Dotació:
o Premi general: 500 € per a l'autor i 500 € per al centre educatiu
o Premi del Consell Comarcal del Garraf: 300 € per a l'autor i 300 € per al centre
educatiu
Termini: 20 d’abril de 2012. Més informació: http://www.solidaritat.ub.edu i
http://www.ccgarraf.cat.



XII Premi d’investigació sobre es Mercadal i Fornells. Convoca: Institut Menorquí
d’Estudis i Ajuntament des Mercadal. Premi al millor projecte d’investigació de temàtica lliure
que faci referència al municipi des Mercadal o als seus habitants (demografia, geologia,
ciències naturals, economia, folklores, història, etc.). Dotació: 2.200 €. Termini: 5 de maig de
2012. Més informació: http://www.ime.cat.
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I Premi Internacional Memorial Walter Benjamin. Modalitat Treball Assagístic inèdit.
Convoca: Consorci del Museu Memorial de l’Exili i Memorial Democràtic. Línia d’ajut a tot
aquell estudi que tingui per objecte temes vinculats amb l’art, la fotografia, l’arquitectura,
l’urbanisme, el cinema, la filosofia, la història, la literatura, la sociologia... Es tindran en
compte aquells treballs que siguin capaços de contenir (i d’inspirar-se en) el treball i la figura
de Walter Benjamin i que, alhora, se centrin en assumptes relacionats amb la història i la
memòria del segle XX. Dotació: 6.000 €. Termini: de l’1 al 31 de maig de 2012. Més
informació: http://www.museuexili.cat.



II Premi d’Assaig Ferrater Mora. Convoca: Càtedra Ferrater Mora de Pensament
Contemporani de la UdG. Premi al millor assaig original i inèdit que versi sobre qualsevol
aspecte de l'obra de Ferrater Mora (filosofia, literatura, articulisme, cinematografia, etc.). Els
originals podran estar escrits en català, castellà o anglès. Dotació: 4.000 € i publicació de
l'obra guanyadora. Termini: 30 de juny de 2012. Més informació: http://www.udg.edu/cfm.

Trobareu més informació d’aquestes convocatòries al portal de l’Institut
Ramon Muntaner: http://www.irmu.org i al lloc web de la Coordinadora
de Centres d'Estudis de Parla Catalana www.ccepc.org

INFOCENTRES compta amb el suport de:
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