PROGRAMA D’ACTIVITATS MAIG - 2022

5 DE MAIG 2022 // 19.00H. ESPAI CULTURAL SALA DEL MAR.

Conferència.

“De l’Equador a la Xina”. La visió d’un executiu
d’altres cultures”.

A càrrec de Lluís Ballell Ruhi.
Directiu d’empreses multinacionals amb més de 35 anys de gestió,
19 dels quals a la Xina i a la Índia.
Organitza: CESM.

6,7 I 8 DE MAIG 2022 // PLAÇA DE CAL FONT. IGUALADA
La divuitena edició d’aquesta jornada es realitzarà a Igualada,
Capital de la Cultura Catalana 2022.
12 DE MAIG 2022 // 18.00H. ESPAI CULTURAL SALA DEL MAR.

Conferència.

“Lluís Pons d’Icart, pioner de l’arqueologia tarragonina”.
A càrrec de Jaume Massó Carballido.
Arqueòleg, historiador y museòleg. Llicenciat amb grau en
Prehistòria i Història Antiga per la UB, fou professor del Taller
Escola d’Arqueologia de Tarragona (TED’A). És tècnic de
l’Institut Municipal Reus Cultura.
Organitza: Aules d’Extensió Univ. per a la Gent Gran a Torredembarra. CESM.

17 DE MAIG 2022 // 18.00H. ESPAI CULTURAL SALA DEL MAR.

Espai de debat.

Projecció de “El autor”.

Direcció: Manuel Martín Cuenca.
Guió: Manuel Martín Cuenca, Alejandro Hernández. Novela: Javier Cercas.
Organitza: CESM.

19 DE MAIG 2022 // 19.00H. ESPAI CULTURAL SALA DEL MAR.

Conferència sobre articles publicats a Recull de Treballs.

“Història de la ceràmica industrial a
Torredembarra durant el segle XX”.
A càrrec de Lluís català Massot.
Catedràtic d’Història d’Institut.
Organitza: CESM.

20 de maig de 2022. 19h. Pati del Castell dels Icard.
CONFERENCIA:

“Causes i conseqüències de la Guerra de Successió” .
La batalla de Torredembarra.

26 MAIG 2022 // 18.00H. ESPAI CULTURAL SALA DEL MAR.

Conferència.			

A càrrec d’en Josep Fàbregas. Professor d’història contemporània a la URV.
i d’en Joaquim Nolla. Historiador/arxiver. Cap de l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Tarragona.
Organitza: Seu del Campus Extens de la URV a Torredembarra.
Regidoria de Cultura - CESM.

“La història secreta de Sta. Tecla”.				
A càrrec de Joan Noguera.
Llicenciat en Comunicació i RR.PP.
Organitza: Aules d’Extensió Univ. per a la Gent Gran a Torredembarra. CESM.
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Consulteu les activitats a www.sinibald.cat a la web de la URV, de l’IRMU i de CCEPC així com a Ona La Torre i al Facebook i twiter Sinibald

C/ Capella 6, local 8. - 43830 Torredembarra Concertar visita per email o al tel. 637 579 509 sinibald@tinet.org / www.sinibald.cat

Com cada any, l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) organitza el Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local,
que vol ser un punt de trobada entre els centres i instituts
d'estudis locals i comarcals dels territoris de parla catalana i que enguany sumem també als ateneus federats
catalans.
La divuitena edició d'aquesta jornada es realitzarà a Igualada, Capital de la Cultura Catalana 2022, els dies 6, 7 i
8 de maig de 2022.
Enguany, tornarem a comptar amb l'habitual fira de centres d'estudis, situada a la Plaça de Cal Font d'Igualada,
en la qual es podran trobar les novetats editorials de la
recerca local i comarcal del conjunt dels territoris de parla
catalana, així com una exposició de pòsters que mostren
els projectes més destacats dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals participants.
El RECERCAT. Jornada de Cultura i Recerca Local
dels Territoris de Parla Catalana, organitzat per l’Institut Ramon Muntaner, es realitza anualment en el
marc dels actes de la capital de la cultura catalana i té
com a principals objectius:
- Donar a conèixer a la resta de la societat civil l’activitat dels centres, instituts d’estudis i altres entitats
culturals.
- Facilitar l’accés a les publicacions dels centres.
- Fomentar la comunicació i el contacte entre els centres dels diferents territoris de parla 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 d’uns premis.
Amb les seves consecutives edicions, el RECERCAT s’ha convertit en el lloc de referència on trobar tota la recerca
que s’està realitzant dins l’àmbit local i comarcal, en una diada per a la comunicació entre els centres dels diferents
espais territorials de parla catalana i pel reconeixement a la important tasca que des de fa molts anys aquest teixit
associatiu ha fet com a dinamitzador del territori.
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Podeu consultar tota la informació actualitzada a la secció sobre el Recercat que tenim disponible al següent enllaç:
https://www.irmu.org/projects/recercat/

IMATGE PORTADA
Xilografia de Josep Gual

CONDICIONS GENERALS DELS XVI PREMIS
TORREDEMBARRA
Els treballs de recerca premiats passaran a ser propietat del Centre d’Estudis Sinibald de Mas, que es
reserva el dret d’edició i publicació. En el cas de no
ser premiats però s’observi interès per a la seva publicació al recull de Treballs del centre es contactarà
amb els autors per a la seva autorització.
L’import del premi es considera com a compensació,
per part del Centre d’Estudis Sinibald de Mas, dels
drets de reproducció, distribució i venda, en forma
de llibre o qualsevol altre suport del treball, i la cessió dels drets d’explotació comercial en llengua catalana o qualsevol altra llengua i per l’àmbit territorial
de tot el món, incloent-hi també la cessió dels drets
d’explotació a tercers per la primera edició.
Tots els premis podran ser declarats deserts. Tota
incidència que les bases no especifiquin restarà a
la interpretació dels respectius jurats.
La
participació
en
aquests
premis
implica
l’acceptació de les seves bases.
La quantia dels premis esmentats és en concepte
de valoració de mercat dels diferents productes que
els integrin.
El veredicte dels premis es farà públic en el transcurs d’un acte, el proper 3 de juny d’enguany, durant el qual també es lliuraran els premis.

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ
DE LES OBRES: 13 MAIG 2022

CENTRE D’ESTUDIS SINIBALD DE MAS C/ CAPELLA, 6 DESPATX 8 43830 TORREDEMBARRA (TARRAGONA) TEL 637 57 95 09 - sinibald@tinet.cat
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Darreres edicions del Centre. Demana-les a les llibreries de La Torre o al 637 57 65 09 o per email sinibald@tinet.cat

BASES:
Aquest premi té com a objectiu fomentar l’estudi científic de temes relacionats amb Torredembarra i el seu entorn entre els joves.
CARACTERÍSTIQUES:
S’atorgarà un premi al millor treball de recerca de Batxillerat en
qualsevol dels camps de coneixement (economia, història, lingüística, matemàtica, medi ambient, sociologia, etc.) que tinguin com
a àmbit Torredembarra i/o el seu entorn geogràfic més proper: Altafulla, Bonastre, Creixell, El Catllar, La Nou de Gaià, La Pobla de
Montornès, La Riera de Gaià, Salomó, Vespella de Gaià...
CANDIDATS:
Poden optar-hi (a títol personal) tots els estudiants de Batxillerat
que hagin presentat el treball de recerca en qualsevol centre de
Batxillerat de Catalunya (tal i com ho reflecteix la normativa vigent, el treball de recerca ha de ser individual. Només es pot fer
de forma col•lectiva per causes molt excepcionals derivades de la
pròpia natura de la recerca).
FORMAT:
El format dels treballs de recerca, pel que fa a l’extensió, idioma,
mecanografiat, annexos, etc., pot ser el mateix que accepten els
centres de Batxillerat.
PRESENTACIÓ:
La presentació es farà en un sobre tancat en el que ha de constar
el treball en suport informàtic (USB o CD), incloent-hi una versió
en format Word, o compatible, i una altra en format PDF.
Dins aquest mateix sobre hi haurà d’haver un segon sobre, que
restarà tancat, on en la seva part externa ha de constar el títol del
treball i el pseudònim de l’autor. Dins aquest segon sobre han de
figurar les dades personals de l’autor (nom, adreça, població, telèfons de contacte, mails, fotocòpia del DNI) així com un certificat
de la direcció del centre on s’especifiqui la vinculació de l’alumne
amb el centre educatiu i que el treball ha estat avaluat durant els
cursos 2019-20, 2020-21 i 2021-22). Anys acumulats excepcionalment amb motiu dels confinaments provocats per la pandèmia que
varen impedir la celebració de l’activitat públicament.
En cap part del treball ni als arxius informàtics pot haver cap referència que pugui identificar al seu autor o al centre de procedència.
JURAT:
Estarà format per mínim de tres membres escollits pel Centre
d’Estudis Sinibald de Mas. De forma preferent seran professors
relacionats amb el món de la recerca, així com una persona delegada per la Universitat Rovira i Virgili i també es podrà convidar persones vinculades a la universitat o amb d’altres centres
d’estudis. Comptarà amb un president i un secretari, El veredicte
del jurat és inapel•lable i, si ho consideren oportú, el premi es pot
declarar desert. El jurat podrà atorgar accèssits.
DOTACIÓ:
Els treballs guanyadors seran publicats al Recull de Treballs que
edita el Centre d’estudis i en les diferents web’s de consulta de
la Coordinadora de centres d’estudis de parla catalana i Institut
Ramon Muntaner. El treball premiat rebrà està dotat d’un premi
de 400 €. Els accèssits seran publicats en el mateix Recull de Treballs sí compten amb la recomanació del jurat.

Amb el suport:

