
V EDICIÓ 2018

Móra la Nova
29 i 30 de juny de 2018

JORNADA

I N S T I T U T

R A M O N 

M U N TA N E R

CULTURA I RECERCA

EN EL TERRITORI

 L'Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres d'Estudis de Parla Catalana, té com a un dels seus objectius principals 

el suport a la recerca i a la difusió de l'activitat dels centres d'estudis i instituts d'estudis locals i comarcals, mitjançant actuacions 

diverses:

Obrir línies d'ajut que responen a les necessitats dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals.

Organitzar projectes d'interès comú per als centres d'estudis. 

Promoure polítiques de col·laboració amb les administracions i d'altres centres de cultura i recerca. 

Fer visible la gran tasca de recerca que realitzen els centres per tal de crear sinergies entre ells i amb la resta de la societat civil.

 La jornada té com a objectiu posar en valor, la recerca, publicacions, activitats i projectes dels centres i instituts d'estudis de 

recerca local i comarcal del conjunt dels territoris de parla catalana. Pretén mostrar la diversitat de iniciatives i recerques i d'àmbits 

temàtics i perspectives abordats.  Al mateix temps, es vol convertir en un espai per a compartir idees i generar-ne de noves, a partir 

de la presentació de projectes que han comptat o que compten en la majoria de casos amb el suport econòmic de les convocatòries 

de l'Institut Ramon Muntaner.

COM  ARRIBAR-HI
Amb tren: 
Renfe. 902 24 02 02.  http://horarios.renfe.es/hir/catalan.html.  
Amb autocar: 
Hispano Igualadina. Tel. 977 77 06 98
Bus Eix de l'Ebre (Alsina Graells – Autocars HIFE).

ALLOTJAMENTS 
Móra la Nova
Mas Subirants. Ctra. Nova de Garcia,  s/n.  Tel. 977 40 28 54
Alberg Juvenil Mas de la Coixa. Rotonda Eix de l'Ebre, N-420. 
 Tel.  977 40 05 41   C/e:  masdelacoixa@yahoo.es 
Hostal Font de Móra.  Tel. 977 40 00 33
Móra d’Ebre
Hostal La Creu. Av. Comarques Catalanes, 75. Tel. 977 40 07 07
www.hostallacreu.com  C/e: info@hostallacreu.com
Hostal 7 de Ribera. Placeta de la Verge, 6, www.7deribera.com  
Tel. 977 40 34 26   C/e:   info@7deribera.com

PER  A MÉS INFORMACIÓ
http://www.riberadebre.info/
http://www.turismepriorat.org/

Inici de la celebració dels
15 anys de constitució de
l'Institut Ramon Muntanerwww.irmu.cat

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Mas de la Coixa, Rotonda Eix de l'Ebre, s/n. - 43770 Móra la Nova - Tarragona  
Tel.: 977 401 757 · Fax: 977 414 053 · a/e: silviabeso@irmu.org

Per a més informació: www.irmu.cat

Amb el suport de:

FUNDACIÓ          JOSEP IRLA

www.irmu.cat

INSTITUT

RAMON

MUNTANER

Patronat format per:

CCEPC
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana



PROGRAMA

V EDICIÓ 2018 JORNADA

I N S T I T U T

R A M O N 

M U N TA N E R

CULTURA I RECERCA

EN EL TERRITORI

Móra la Nova, 29 i 30 de juny

Inscripcions:

Concert del divendres: Donatiu de 5 €

Dinar del dissabte: 22 €

Concert + dinar de dissabte: 27 €.

Hi haurà entrada lliure per a tothom que vulgui assistir a les 
Jornades com a oient. 

Les inscripcions es poden fer arribar a l'adreça 
silviabeso@irmu.org o al telèfon 977 401 757.  www.irmu.cat

Dissabte 30 de juny 

Al Casal Municipal de Móra la Nova (Pl. de l'Església)

9.15 h  - Acreditacions i esmorzar

10.00 h - Representació, a càrrec del grup de teatre local 

“L'Estació”

10.30 h - Inauguració, a càrrec de l'Il·lustríssim Sr. Francesc X. 

Moliné, alcalde de Móra la Nova; el Sr. Ferran Bladé, director dels 

Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l'Ebre i 

vicepresident primer de l'IRMU, i la Sra. Gemma Carim, presidenta 

del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.

10.45 h - 15 anys de l'IRMU, a càrrec de M. Carme Jiménez, 

directora de l'Institut Ramon Muntaner

11.00 h - Presentació del Cens de Fotografia de 

Catalunya, a càrrec d'Enric Cobo, cap del Servei de Coordinació 

General d'Arxius.

11.20 h  -  Taula 1. Diferents perspectives d'aproximació 

al patrimoni

“Jornades de patrimoni”, a càrrec de Francesc Comas. 

Centre d'Estudis del Bages

“Identificació, catalogació i inventari de les cabanes de volta 

al municipi d'Alcanó”, a càrrec d'Eduard Trepat. Centre 

d'Estudis Comarcals del Segrià

Divendres 29 de juny

18.30 h - Inauguració de les exposicions “Arqueologia i 

patrimoni industrial a les comarques de Tarragona”, a càrrec de 

Xavier Salat i d'Olga Ger de l’Institut d’Estudis Vallencs, i “L'any de 

la gelada”, a càrrec de representats del grup de centres d'estudis 

“Terres de Cruïlla”. 

Aquestes mostres es podran visitar entre el 29 de juny i el 22 de 

juliol al vestíbul de la Biblioteca Municipal de Móra la nova (Av. de 

Lluís Companys, 17).

19.15 h - Presentació de les publicacions Arqueologia i patrimoni 

industrial a les comarques de Tarragona, a càrrec de Xavier Salat i 

d'Olga Ger de l’Institut d’Estudis Vallencs, i L'any de la gelada, a 

càrrec de representats del grup de centres d'estudis “Terres de 

Cruïlla”.

A l'espai Euclides de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Móra la 

Nova (Av. de Lluís Companys, 17).

19.40 h - Presentació del projecte “Arbres en peu de 

vida”, a càrrec de Vicky Carles, de Graëllsia. Grup d'Estudis i 

Comunicació Ambiental, i de Manel Mas, de Salvem lo Montsià 

20.00 h - Refrigeri

22.00 h - Espectacle literari “Com nos tornem. Recital 

xaró de poesies d'abans (dites com abans)”, amb la inefable 

perruquera rapsoda Isabel Castro de la companyia Bubulina 

teatre.

Al Casal Municipal de Móra la Nova (Pl. de l'Església). El cost de 

l'entrada serà un donatiu de 5 € a favor d'Amics de la Gent Gran 

de Móra la Nova.

“Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès”, a 

càrrec de Josep Alavedra. Fundació Bosch i Cardellach. 

“El mercat central de Tortosa”, a càrrec de Marc Ballester. 

Associació Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa.

 “Revista Caramella”, a càrrec de Montserrat Solà. Caramella

Taula moderada per Joaquim M. Puigvert, professor de la 

Universitat de Girona.

12.45 h - Pausa

13.00 h - Taula 2. La recerca i la divulgació en l'àmbit de les 

humanitats

“Trobades Culturals Pirinenques”, a càrrec d'Antoni Pol. 

Societat  Andorrana de Ciències.

“Història del moviment veïnal a Terrassa sota el franquisme”, 

a càrrec de  Marcel Taló. Centre d'Estudis Històrics de 

Terrassa.

“Els Museu Parla”, a càrrec de Pepa Nogués. Associació 

Amics de Nonasp.

“VII Jornada d'Estudis Històrics i Patrimonials de la Vall 

d'Àger i l'Alta Noguera. La Guerra dels Segadors”, a càrrec 

de Francesc Fité. Fundació Arnau Mir de Tost.

“XXIV Col·loqui de Tardor - L'església gòtica de Santa Maria 

dels Turers”, a càrrec d'Antoni Bramon. Centre d'Estudis 

Comarcals de Banyoles.

Moderada per:  Anna Gómez, Patronat d'Estudis Osonencs - 

UAB

14.15 h - Presentació de la V Beca Joan Veny: “La llengua 

escapçada” a càrrec d'Esteve Valls, autor de l'estudi, i de la Sra. 

Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

14.30 h - Cloenda a càrrec de la Sra. Ester Franquesa, directora 

general de Política Lingüística del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, i del Sr. Josep Santesmases, president de 

la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i 

vicepresident segon de l'IRMU.

15.00 h - Dinar

17.00 h - Visita a diferents espais històrics de la població a 

càrrec de Tarvitur. Visita gratuïta. Per inscripcions: 977 404 757. 

Sortida de la Plaça de l'Església.

www.irmu.cat




