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L'acte de lliurament dels Premis Recercat tindrà lloc a la sala
d'actes de l'edifici del Comú d'Escaldes-Engordany, al parc
de la Mola, a les 13.30 h. El conductor de l'acte serà el Sr.
Frederic Vincent Rosanas, periodista de la Cadena Ser.

Col·laboren:

Les nominacions als premis són realitzades pels centres i
instituts d'estudis.

Estudis Ribagorçans
Estudios Ribagorzans
Estudios Ribagorzanos

COMÚ DE LA PARRÒQUIA
DE CANILLO

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana

Amb el suport de:

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
2010 Grup d'Estudis Sitgetans
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
2010 la Sra. Mercè Renom i el Sr. Joan J. Busqueta

2011 edita: IRMU

Societat
Andorrana
de Ciències

Imatges de la portada cedides pel Comú d'Escaldes-Engordany i la Societat Andorrana de Ciències. Disseny gràfic: psicogràfics

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:
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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.

Estaran ubicades al vestíbul de l'edifici Prat del Roure. Es
podran visitar els dies 14 i 15 de maig en el mateix horari de la
fira.

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.

Recercat 2010. Fons IRM

Presentacions
i taules rodones
Dissabte 14 de maig, a la sala d'actes del Comú d'EscaldesEngordany, al parc de la Mola.
11.00 - 11.30 h: “El paper del món agrari dins l'economia”. Conversa
entre el Sr. Miquel Font i Puigcernal, president de l'Associació de
Pagesos i Ramaders d'Andorra i el Sr. Pep Riera, ex-secretari general de
la Unió de Pagesos.
11.30 - 13.00 h: Taula rodona “Els recursos energètics i el Pirineu”. Hi
intervindran: el Sr. Carles Riba, president del Centre d'Estudis
Comarcals del Baix Llobregat i membre del patronat de l'IRM; el Sr.
Arcadi Castilló, director de l'Institut per al Desenvolupament i la
Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA); la Sra. Eva Perisé, directora del
Museu Hidroelèctric de Capdella, i el Sr. Albert Moles, Director General
de FEDA. Modera: Àngels Mach, Societat Andorrana de Ciències.

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

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

dissabte 14 de maig
de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.30 h

diumenge 15 de maig
de 10.00 a 14.00 h

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.

Activitats
complementàries
14 de maig a les 22.30 h. Visita a l'exposició “El món agrari a les terres
de parla catalana” al Santuari de Meritxell (Canillo)
15 de maig a les 11.00 h. Visita al camí hidroelèctric d'Engolasters. El
Museu de l'Electricitat MW ofereix una nova proposta per conèixer
una mica més les interioritats que envolten el món de l'electricitat.
Lloc de sortida: casa dels guardes d'Engolasters. Av. de la Bartra s/n.
Encamp. Sortida d'Escaldes en direcció a Encamp.
Entrada gratuïta als museus andorrans.

Fons: Comú d'Escaldes-Engordany

“Cabassos barata pataques”. L'objecte de l'exposició és
analitzar l'intercanvi, un tret de les societats preindustrials que
encara és present en l'imaginari d'una bona part de la població.
Comissariada pel Centre d'Estudis Lo Lliscó de Mas de
Barberans i produïda per l'Ajuntament de Mas de Barberans i
l'Institut Ramon Muntaner.

Fons: Associació Cultural lo Lliscó

“40 anys de moviments veïnals a l'Hospitalet”. Se centra en la
recuperació de la història de les associacions de veïns per tal de
mostrar el paper reivindicatiu i de lluita que van portar a terme en
els primers anys de la democràcia, així com el seu paper
d'oposició al règim franquista. Realitzada pel Centre d'Estudis de
l'Hospitalet.
“Fem memòria del pantà”. Tracta diversos aspectes de la
construcció i el funcionament de la presa i de la central
hidroelèctrica d'Oliana. Coordinada des del Consorci Ruta dels
Oficis d'Ahir, amb la participació dels ajuntaments de Coll de
Nargó, Fígols i Alinyà, Oliana, Organyà i Peramola, així com del
Consell Comarcal de la Seu d'Urgell.
“La Vall del Madriu”. L'any 2004, la Unesco va declarar la vall del
Madriu-Perafita-Claror Patrimoni Mundial en la categoria de
paisatge cultural. Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco.
L'exposició “El món agrari a les terres de parla catalana” es
podrà visitar al Claustre dels Miralls del Santuari de Meritxell
(Canillo) entre el 4 i el 29 de maig de 2011 (tots els dies de 9.00 a
13.00 i de 15.00 a 18.00 h). S'ha programat una visita a l'exposició
per als participants en el Recercat el dissabte 14 a les 22.30 h.
L'exposició pretén fer una mirada retrospectiva sobre l'activitat
agrària des de finals del segle XIX fins al present, deixant la porta
oberta a les perspectives de futur. Una visió feta transversalment
lligant cultura, recerca i difusió, amb territori, pagesia, producció
agrària i consum alimentari. Aquest projecte ha estat realitzat per
la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, l'Institut
Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural.

