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I TROB AD A D’HIS TORIADORS
P ENEDES ENCS
ORGANITZA
La Secció d’Història de l’Institut d’Estudis Penedesencs vol establir un punt de
contacte anual entre els historiadors i
les persones interessades per la història del Penedès.
Aquest primer any la Trobada està dedicada a la historia oral, una eina molt
utilitzada per molts investigadors que
fan recerca en història contemporània i
del present.
Els propers anys canviarà de temàtica i
som oberts a totes les propostes.

I TROBADA
D’HISTORIADORS
PENEDESENCS

SECCIÓ D’HISTÒRIA I PROJECTE TOTS ELS NOMS

COL·LABORA

També us convidem a que participeu
en les reunions que la secció d’història
fa periòdicament.

SECCIÓ D’HISTÒRIA
Dissabte 31 de maig de 2008
Ateneu Agrícola, Sant Sadurní d’Anoia
Carrer Josep Rovira 12

H ISTÒRIA

I MEMÒRIA ORAL AL

BUTLLETA
D’INSCRIPCIÓ

P ENEDÈS

NOM I COGNOMS
__________________________________

Pro g rama

A le s 11:30 h

ADREÇA

A le s 10 :00h

Taula Ro dona d’e xpe rièncie s d’his tò rria o ral al Pene dè s

__________________________________

Pre s entació de la Tro bada amb la
partic ipac ió de :

Amb la participació de:

Ramon Arnabat Mata, President de l’Institut
d’Estudis Penedesencs
Jordi Guixé Coromines, Responsable de
Projectes i Espais de Memòria de la Direcció General de la Memòria Democràtica
Representant de l’Àrea de Cultura de la
Diputació de Barcelona.

A le s 10 :20 h
Pre s entació del llibre “Eines pe r a
tre balls de me mò ria o ral”
a càrrec del seu coordinador

- Helena Paricio de Castro i Úrsula Subirà
Carrasco. Projecte “El p ape r de le s do ne s a
l’àm bit rura l i pe s c ador durant la gue rra c iv il i
la pos tgue rra. El c as de Ca lafe ll”.
- Daniel Sancho París. Projecte de
“R e c upe ració de la Me m òria His tò ric a a S an ta Ma rgarid a i e ls Mon jos ”.
- Belén Moreno Claverías. Projecte de
“Me m òria oral de le s Done s a Vila fra nc a d e l
Pe ne dè s de la R e públic a al Franquis m e ”.
- Judith Barbacil Mestres. Projecte “La h is tò ria a le s nos tre s m ans . Done s a m b Me m òria ”
de Vilanova i la Geltrú.

POBLACIÓ
__________________________________
TELÈFON
__________________________________
CORREU ELECTRÒNIC
__________________________________
PARTICIPEU EN ALGUN ALTRE PROJECTE QUE NO SIGUI TOTS ELS
NOMS? SI ÉS AFIRMATIU, EN QUIN?

______________________________________
______________________________________
US QUEDAREU A DINAR? PREU 20 €

l’historiador Joan Corbalán.

A le s 12:30 h

Aquest llibre és un material didàctic que
ofereix recomanacions sobre el mètode a
seguir a l’hora de recollir testimonis orals
amb l’objectiu de recuperar la memòria històrica.

De bat s o bre les e xpe riències de me mò ria o ral al Pe ne dè s i a Catalunya

NO

A le s 14:00 h

És recomanable omplir la butlleta d’inscripció.
Es lliurarà un certificat d’assistència i un exemplar del llibre que es presenta

A le s 11 :00 h

El dinar té un preu de 20 €, tots aquells que
vulgueu quedar-vos per compartir experiències tot menjant cal que feu el pagament de
forma avançada directament a les seus de
l’IEP o ingressant-ho en el número de compte
corrent 2081 – 0011 – 15 - 3300009483

Pausa – Cafè

Dinar.

SI

Podeu apuntar-vos fins el 23 de maig
Podeu fer arribar la butlleta (i el resguard de
pagament si heu fet l'ingrés a la CC) a qualsevol de les tres seus de
l’Institut d’Estudis Penedesencs
Per qualsevol dubte podeu trucar al
93.892.19.79

