
    VII EDICIÓ DE RECERCAT 

JORNADA DE CULTURA I RECERCA LOCAL DELS
TERRITORIS DE PARLA CATALANA

Més d’un centenar d’entitats de recerca local i comarcal participen
en el Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de
Parla Catalana que se celebrarà els dies 14 i 15 de maig en diferents
espais d’Escaldes-Engordany (Andorra) , en el marc dels actes de la

Capital de la Cultura Catalana. 
 

RECERCAT, Jornada de Cultura i Recerca local dels Territoris de Parla Catalana, és

una diada per a la comunicació entre els centres dels diferents espais territorials de

parla catalana i pel reconeixement a la important tasca que aquest teixit associatiu ha

fet, des de fa molts anys, com a dinamitzador del territori. 

El RECERCAT té l’objectiu de posar la recerca local i comarcal a l’abast de tothom i

facilitar la comunicació entre entitats de diferents àmbits territorials, vinculant aquesta

activitat a la Capital de la Cultura Catalana per tal que fos itinerant.

La  jornada  està  organitzada  per  l’Institut  Ramon  Muntaner,  fundació  privada  dels

Centres d’Estudis de Parla Catalana, la Societat  Andorrana de Ciències i  el Comú

d’Escaldes Engordany amb la col·laboració del Comú de Canillo,  l’Institut  d’Estudis

Comarcals  de  l’Alt  Urgell,  el  Centre  d’Estudis  Ribagorçans,  la  Coordinadora  de

Centres d’Estudis de Parla Catalana i la Fundació Privada Mútua Catalana. Compta

amb el suport de: Catalunya Ràdio, el Punt, Presència, Avui, Andorra 2000, Govern

d’Andorra, Ajuntament de Móra la Nova, Organització Capital de la Cultura Catalana,

Fundació  Nous  Horitzons,  Fundació  Josep  Irla,  FEDA,  Associació  de  Pagessos  i

Ramaders del Principal d’Andorra, Diari d’Andorra, Diari més, El Periòdic d’Andorra,

Bon dia, Cadena Pirenaica, RTVA, ad ràdio, Fòrum.ad, Viure als Pirineus, Agència de

Notícies Andorrana, La Mañana i Diari Segre.



Durant els dos dies, a la Plaça Coprínceps estarà ubicada una carpa amb l’exposició

de totes les publicacions i materials de difusió dels centres d’estudis participants. Hi

haurà una àmplia representació de la cultura feta des del territori. Al mateix recinte de

la fira hi haurà un espai on es projectaran diferents audiovisuals realitzats o en què

han participat els centres i els instituts d’estudis locals i comarcals.

Paral·lelament,  dissabte,  14  maig,  a  la  sala  d’actes  del  Comú  d’Escaldes,  es

realitzaran  diferents  presentacions,  taules  rodones  i  es  lliuraran  els  Premis

RECERCAT 

• 11h.  “El  paper  del  món  agrari  dins  l’economia”. Conversa  entre  el  Sr.

Miquel Font, president de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra i el

Sr. Pep Riera, ex-secretari general de la Unió de Pagesos.

• 11.45 – 13.00h  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’Institut  Ramon  Muntaner,  el  Sr.

Arcadi Castilló, exdirector de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i

l’Aran  (IDAPA),  la  Sra.  Eva  Perisé,  directora  del  Museu  Hidroelèctric  de

Capdella  i  el  Sr.  Albert  Moles,  Director  General  de FEDA.  Modera:  Àngels

Mach, presidenta de la Societat Andorrana de Ciències.

• 13.30h. Es lliuraran els Premis RECERCAT  com a reconeixement a la tasca

d’una entitat i a una persona, vinculada a un centre d’estudis. 

o Guardonats 2011:

§ ENTITAT:  Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca

§ PERSONA: Mossèn Benigne Marquès

Així mateix,  durant  les jornades es podran visitar 5 exposicions a la Sala Prat  del

Roure:

o “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.



o “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.

o “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. 

o “La Vall del Madriu”. 

L’any  2004,  la  Unesco  va  declarar  la  vall  del  Madriu-Perafita-

ClarorPatrimoni Mundial en la categoria de Paisatge cultural. Comissió

Nacional Andorrana per a la Unesco.

º   "UdArt Poesia". 

Coordinada per la Universitat  d'Andorra,  conté  un recull  de l'activitat

poètica  d'Andorra,  Alt  Urgell  i  Cerdanya, provinent  del  fons  d'Àgora

Cultural

• L’exposició “El món agrari a les terres de parla catalana” serà al Santuari de

Meritxell (Canillo) entre el 3 i el 29 de maig de 2011.  S’ha programat una visita

a l’exposició per  als participants  en el  Recercat  el  dissabte  14 a les 22.30

hores.  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, estructurat a

partir  d’una  extensa  participació  social,  amb  la  voluntat  de  difondre

coneixement sobre l’activitat agrària i generar reflexió, debat i relació entre el

sector agrari i la societat actuals. Es complementa amb objectes del fons Prujà

del Comú de Canillo

El balanç d’aquests anys del RECERCAT (Esparreguera, Amposta, Lleida, Perpinyà,

Figueres,  Badalona  i  enguany  Escaldes-Engordany)  és  molt  positiu  perquè  s’han

assolit els dos objectius principals: fer xarxa i facilitar la comunicació entre els centres,

i difondre la gran activitat dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals. 



Així, la Jornada esdevé el lloc de referència on trobar tota la recerca i l’activitat cultural

que s’està realitzant dins l’àmbit local i comarcal. 

Per a més informació: M. Carme Jiménez Fernández, directora de l’Institut Ramon Muntaner

www.irmu.org  mcarme@irmu.org  Tel. 977401757 // 667272237


