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18a edició



El Recercat és la Jornada de Cultura i Recerca Local dels 
Territoris de Parla Catalana. Enguany se n’ha celebrat la 18a 
edició a Igualada i n’inaugurem la 1a edició al País Valencià. 

El Recercat té un doble objectiu: ser el punt de trobada anual de 
les entitats de recerca local i comarcal i un aparador de l’activitat 
ingent d’aquestes entitats per al conjunt dels assistents.  

Els centres i instituts d’estudis són entitats arrelades 
territorialment, responsables de la cultura de proximitat; en 
definitiva, són el pal de paller de l’activitat cultural de molts 
municipis i comarques, ja que estan esteses per tot el territori. 
Actualment, hi ha més de quatre-centes entitats de recerca local 
en el conjunt dels territoris de parla catalana, de les quals més 
d’una cinquantena es localitzen al País Valencià. 

A més a més, des del 2021, el Recercat també compta amb la 
presentació dels ateneus, a través de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya, fet que completa la participació de l’associacionisme 
cultural de base.  

D’aquesta manera, durant el Recercat els centres d’estudis i 
els ateneus són els protagonistes de tot un conjunt d’activitats 
obertes al públic que inclouen exposicions, taules rodones i 
presentacions. 



www.irmu.cat/projects/recercat

Programa Aielo de Malferit, 3 i 4 de juny de 2022

1a edició

Passeig de l'Eixample, s/n,  Aielo de Malferit

Inauguració oficial dissabte a les 10.00 h

Horaris: 
Divendres 3 de juny: de 18 a 21 h
Dissabte 4 de juny: de 10 a 14 h i de 17 a 21 h 

Presentacions      

Auditori Municipal                                  

Divendres 3 de juny de 19 a 21 h 

                             Mosaic Recercat          
Mostra d’audiovisuals
 
Dones al pas 

Aquest treball audiovisual és el tercer tram del 
camí encetat amb el cicle de conferències Pas de 
Dona de 2018, que el 2019 va continuar amb 
l’exposició itinerant “Petjades de dones”. 

El documental “Dones al pas” pretén acostar 
experiències i mostrar contrastos entre genera-
cions diferents de dones de la comarca, relats de 
vides i de projectes de vida des de pobles menuts 
de la Vall. Produït per l’Institut d’Estudis de la 
Vall d’Albaida, coordinat per Lluïsa Gallego i 

S’oferirà una mostra de pòsters que recullen 
projectes realitzats des dels centres d’estudis. Els 
projectes se centren en territoris i temàtiques 
diverses (patrimoni, història, etnologia, etc.). 

A més a més, es podrà visitar una mostra de 
publicacions editades des de les entitats que 
inclouran des de monografies a publicacions 
periòdiques de recerca científica i de divulgació. 

PaísValencià

Fira   Espai de l’Auditori Municipal, 

Exposicions     

Biblioteca Municipal                                                
Fins al 19 de juny 

“Patrimoni oblidat, memòria literària” 
Produïda per la Coordinadora de Centres d’Estudis de 

Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner. 
La mostra “Patrimoni oblidat, memòria literària” 

relaciona elements del patrimoni material tangible que 
es troben abandonats, en estat ruïnós o desapareguts 
amb textos literaris que n’han fet referència al llarg dels 
anys, vinculant territori i literatura.

“Patrimoni oblidat, memòria literària” està dividida en 
cinc àmbits temàtics: “En lluita i diàleg amb el 
paisatge”, “El pes de la història”, “El clam silenciós de 
les pedres”, “La memòria de la vida social” i “Les ruïnes 
com a símbol de la terra”. Tota la informació és fruit 
d’aportacions realitzades per membres de centres 
d’estudis i altres investigadors de la literatura.

Per a més informació: 
https://www.irmu.org/projects/forgottenpatrimonies  



Dones pastores del Penedès 

Aquest documental posa l’accent en el paper de 
la dona dins de l’ofici tradicional del pasturatge, 
mostrant la jornada laboral de la pastora Gemma 
Clarena de Cal Serrats d’Argençola, de les 
primeres feines del dia fins que tanca el ramat el 
vespre.  

Realitzat per Pep Puig i Xavier Bayer i produït per 
l’Institut d’Estudis Penedesencs, membre de 
l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Imma-
terial (OPEI), que depèn de la Direcció General de 
Cultura Popular i Associacionisme Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 

Debat final 

Biblioteca Municipal

Dissabte 4 de juny de 10.30 a 14.00 h 

   

Mosaic Recercat
Presentació de projectes  

 

Connecting Roots ,  de l ’Associació 
Connecta Natura, a càrrec de David Navarro.

El projecte Connecting Roots consisteix en la 

promoció i la creació d'una xarxa participativa 
de persones físiques, entitats locals i 
institucions públiques dels pobles i les 
comarques de Castel ló dedicada a la 
recuperació, conservació i promoció de les 
varietats de cultiu tradicionals i dels coneixe-
ments associats. 

Aquest projecte, impulsat per l'Associació 
Connecta Natura (https://www.connecta-
natura.org/), ha estat un dels dihuit projectes 
guanyadors entre els més de cinc-cents 
quaranta que es van presentar a la convocatòria 
de CIVIC EUROPE (https://civic-europe.eu/idea-
challenge/) i compta amb el suport de diverses 
entitats, entre les quals la Federació d'Instituts 
d'Estudis del País Valencià (www.fedinespv.org). 

MATRIX CULTURA_2050 a la Ribera d'Ebre 
i la Terra Alta, a càrrec de Maria Escobedo, de 
l’Associació Livemedia per a les Arts i Cultures 
en Xarxa 

A partir dels mitjans audiovisuals en línia, 
MATRIX CULTURA_2050 planteja articular la 
relació entre cultura. innovació i desenvolupa-
ment sostenible des d'iniciatives artístiques, 
culturals i locals, vinculades al territori i als seus 
paisatges i patrimonis.  

La clau de treball és com aquestes iniciatives 
poden mostrar el valor de la cultura per al 
desenvolupament sostenible des de les seves 
pràctiques i coneixements, en el marc actual de 
l'Agenda 2030 de Nacions Unides i altres 
estratègies que ja s'estan formulant per al 2050. 

Patrimoni contra les                  
cordes al Camp de Túria  

Noèlia Sanvíctor, i realitzat per Anmorsígol, 
l'audiovisual compta amb la col·laboració de l’IES 
de Castelló de Rugat i amb testimonis de dones i 
joves d’Aielo de Rugat, Castelló de Rugat i Otos. 



Després de rebre l’exposició “Patrimoni contra 
les cordes” de la FedinesPV, l’IDECO Camp de 
Túria està impulsant una campanya local per 
identificar i reivindicar el patrimoni en perill del 
Camp de Túria. 

 

Encesa 2022 

El passat dissabte 15 de gener les torres dels 
territoris de parla catalana es van encendre a 
favor dels drets humans a la Mediterrània. La 
iniciativa impulsada pel Consell Insular de 
Mallorca va comptar amb la participació de 9 
poblacions de Catalunya, València i Aragó 
coordinades per l'Institut Ramon Muntaner. 

Els municipis d'Alcanar, Amposta, Areny de 
Noguera, Castelldefels, La Ràpita, Orrit, Santa 
Susanna, Teulada i Vilassar de Mar van 
encendre a les 13h i a les 18h bengales de fum i 
foc en senyal de protesta per la tragèdia que es 
viu al Mediterrani. 

Els actes van tenir lloc en diverses torres de 
guaita amb la voluntat de reivindicar aquest 
patrimoni present al territori i que encara es 
força desconegut. 

L'Institut d'Estudis de la Marina Alta (IECMA) i 
l'Associació d'Amics de Teulada explicaran la 
seua participació, amb la implicació de les 
associacions locals i la reivindicació del 
patrimoni. En breu, a més, s’iniciarà el procés 
de recollida d’inscripcions a l’Encesa 2033. 

Mosaic Recercat                                       
Presentació de publicacions

12.30 h - Presentació de la revista Bastida, 
editada per la Federació d’Institut d’Estudis del 

País Valencià, amb Zequi Castellano. 

13.00 h - Presentació de les actes del XII Congrés 
de la CCEPC, Associacionisme cultural. Entre 
el mosaic i les xarxes, coordinades per Ignasi 
Cuadros i Héctor Isidro Lovón. Realitzarà la 
presentació el doctor Antonio Ariño. 

14.30 h - Dinar 

Taula rodona. Biblioteca Municipal

18.30 h - Any Fuster, una aproximació des dels 
diferents territoris de parla catalana 

Hi participen: 

Francesc Pérez Moragón, comissari de l’Any 
Fuster al País Valencià 
Enric Sòria, comissari de l’Any Fuster al 
Principat de Catalunya 
Fina Salord, comissària de l’Any Fuster a les 
Illes Balears 

Modera:  Pau Viciano, historiador 

20.30 h - Cloenda de la jornada 

Activitats 
complementàries

Dissabte 4 de juny

14.30 h - Dinar. Preu: 22 €

Per inscripcions al dinar:  
merce@irmu.org. Termini fins a l'1 de juny 

17.00 h - Visita al nucli històric d’Aielo de 
Malferit 

Per a més informació:   www.irmu.cat



Amb el suport de:

Hi col·laboren:
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