LA DIVULGACIÓ DE LA
HISTÒRIA

ORGANITZA

LA DIVULGACIÓ
DE LA HISTÒRIA

II TROBADA
D’HISTORIADORS
PENEDESENCS
SECCIÓ D’HISTÒRIA
La Secció d’Història de l’Institut d’Estudis
Penedesencs estableix un punt de contacte
entre els historiadors i les persones
interessades per la història al Penedès.
Aquesta segona trobada està dedicada a la
divulgació de la història defugint dels
canals habituals en llibres i revistes anant
més enllà, exposant exemples d’altres
maneres de divulgar la història a partir de
les
reconstruccions
i
recreacions
històriques, dels nous canals de divulgació
que ofereix Internet, de noves rutes entorn
a la guerra civil espanyola i d’una nova
oferta de ruta pels espais industrials de
Vilanova i la Geltrú i la divulgació de la
història
vilafranquina
mitjançant
els
audiovisuals.

II TROBADA
D’HISTORIADORS
PENEDESENCS

COL·LABORA

SECCIÓ D’HISTÒRIA
Dissabte 8 de maig de 2010
Ciutadella Ibèrica i l’Allotjament Antiga
CALAFELL

LA

DIVULGACIÓ DE LA

BUTLLETA
D’INSCRIPCIÓ

H ISTÒRIA

NOM I COGNOMS
__________________________________

Programa
A les 09:45h
Trobada dels assistents al pàrquing
de la Ciutadella Ibèrica de Calafell
A les 10:00 h

ADREÇA

+ Albert Tubau Garcia. La Ruta de la
industrialització a Vilanova
+ Jordi Vidal Pla. La Història de Vilafranca
en DVD i els “Retalls d’Història” de
Vilafranca TV.

Visita guiada per la Ciutadella
Ibèrica de Calafell per conèixer com
es
reconstrueix
un
jaciment
arqueològic

A les 13:00 h

A les 11:45 h

A les 14:00 h

A l’Allotjament Antiga, plaça de
Catalunya núm. 29, de Calafell

Dinar a l’Allotjament Antiga

Taula rodona d’experiències de
nous canals de divulgació històrica
Amb la participació de:
+ Roger Benito Julià. Noves formes
de
divulgar
la
història:
la
reconstrucció històrica. El model
d’Ibercalafell
+ Daniel Sancho París. La cultura
històrica 2.0
+ Ramon Arnabat Mata i Núria Jané
Orpí. Les rutes de la guerra civil
espanyola pel Penedès

Debat obert

El dinar té un preu de 18 €. Esperem que
us vulgueu quedar per compartir
experiències tot dinant al voltant d’una
taula. Us esperem!

__________________________________
POBLACIÓ
__________________________________
TELÈFON
__________________________________
CORREU ELECTRÒNIC
__________________________________
US QUEDAREU A DINAR? PREU 18 €
SI
NO
És recomanable omplir la butlleta d’inscripció
Es lliurarà un certificat d’assistència
Podeu apuntar-vos fins el 30 d’abril
Podeu fer arribar la butlleta a qualsevol de les
tres seus de
l’Institut d’Estudis Penedesencs
El pagament del dinar es farà el mateix dia
de l’acte
Per qualsevol dubte podeu trucar al
93.892.19.79
o enviar un correu electrònic a:
historia@iepenedesencs.org

