X EDICIÓ – BARCELONA- 2014
Del 4 al 8 de maig activitats als diferents barris de Barcelona
El dia 9 de maig lliurament dels Premis al Palau de la Generalitat
10 i 11 de maig a Arts Santa Mònica

Contacte:
M. Carme Jiménez Fernández
Mercè Roca Alcaina
www.irmu.org // mcarme@irmu.org i merce@irmu.org
Tel. 977401757
667272237

Del 4 al 8 de maig els diferents grups de recerca local de Barcelona programaran
activitats a la tarda obertes al públic en general.

El dia 9 de maig tindrà lloc l’acte de lliurament dels premis Recercat al Palau de
la Generalitat (vegeu la informació corresponent als premis a la fitxa, ja que
enguany caldrà reserva prèvia per poder accedir-hi)

Els dies 10 i 11 tindran lloc la resta d’activitats del Recercat: fira, taules rodones,
exposicions, visites i activitats paral·leles al Centre Arts Santa Mònica.

FIRA (10-11 de maig)
Claustre del Centre Arts Santa Mònica
Dissabte 10 de maig: de 10 a 14.30 hores i de 17 a 20.30 hores
Diumenge 11 de maig: de 11 a 14 hores
Tenim reservat el Centre Arts Santa Mònica. La fira es farà al claustre del centre.

PRESENTACIONS
(Sala d’actes d’Arts Santa Mònica)
Dissabte 10 de maig
10.30 - 12.00 h - "Local/global: cultura, territori i identitat en l’àmbit lingüístic
català", amb la col·laboració del Màster d’Estudis Catalans de la UOC.
L’objectiu de la taula és abordar la relació local-global des de diferents perspectives:
recerca, difusió, interacció, construcció i projecció. No es pot entendre el global sense
una recerca acurada i transversal del local, per aquest motiu és important que ambdós
àmbits estiguin interconnectats i en continu debat. S’està produint aquest diàleg? Què
caldria fer per a incentivar-lo i potenciar-lo? Com intervé en la projecció de la cultura
catalana?
12.30 - 14.00 h - “Local/global: cultura, educació i tecnologies de la informació”,
dins els actes que es preveuen del Fòrum Internacional Educació i Tecnologia que
tindrà lloc a Tarragona el juliol del 2014 i que forma part dels actes del Tricentenari.

17.00 - 18.30 h - “Local/global: complicitats necessàries en el segle XXI”.
Presentació de diferents projectes que vinculen diferents institucions culturals i els
centres d’estudis amb l’objectiu de donar visibilitat i reforçar la cultura catalana”

Diumenge 11 de maig
11.00 h - Els centres d’estudis i la gestió i dinamització del patrimoni i el seu
entorn: exemples i propostes.

VISITES
Dissabte 10 de maig
19.00 h - Itinerari cultural “El Paral·lel”, a càrrec del Centre de Recerca Històrica del
Poble-Sec (CERHISEC)
Diumenge 11 de maig: diferents visites alternatives:
- 11.00 h - Visita a les Reials Drassanes després de la seva restauració. Museu
Marítim de Barcelona.
- 12.00 h - Visita a les reserves de Romànic, a la col·lecció i al terrat del MNAC.
•

Cal inscripció prèvia.
EXPOSICIONS
(Claustre de Santa Mònica)

AUDIOVISUALS
(Claustre de Santa Mònica)

ESPECTACLES
(Claustre de Santa Mònica)
Dissabte 10 de maig:
17.00 - 17.30 h - Espectacle infantil (a la part central de l’espai del claustre)
18.30 h - Espectacle literari (a la part central de l’espai del claustre)

Hi haurà un estand per a tallers infantils, un estand dedicat a la producció de
materials didàctics per part dels centres d’estudis i un estand dedicat al carnet
Recercat

