entres d'Estudis:
assemblea
El nucli originan de la vila
d'Eivissa -«1 ...1 un pujo!
edifical. amb cintura de niurades
i un port davanl. immediat;
possiblemenl. també com ara.
ainb un temple i una fortalesa al
c i m » - ha canviat poc al llarg de
la historia. L'escriptor eivissenc
Maria Villaiigómez el deíicriu
així. tot indicant que des deis
temps cartaginesos, a grans trets.
s'ha mantingut igual, malgrat els
grans canvis que el turisme ha
portat a Eivissa en el seu
conjunt, i també a la ciutat
(creixemenl urbanístic i
pübkicional. noves formes de
vida i d'activitat económica,
etc.). Des que va lloar-la Diodor
de Sicilia fins avui. pero, les
murades i el conjunt de Dait
Vila, mes o nienys habitat, mes o
menys viu, resta l'element
defmidor de Ui ciutat. la molí
poc (darreria de novembre de
1999) declarat Patrimoni de la
Humanitai per la UNESCO.

Diversos nioiueiUs ile l'a.ssembiea
de Centres d'Esüuíis de Parla
Cíilalaiia celebrada a Eivissa.

Aquesta ciutat. aquesta illa
nostra -des que el canonge
sagrista de Girona, designat
arquebi.sbe de Tarragona.
Guillem de Montgrí la"n va ler

el i 2 3 5 - v a ser el lioc escoiht
per la Coordinadora de Centres
d'Estüdis de Parla Catalana per
a la seva assemblea anual el
passat 27 de novembre de 1999.
S'anava a Eivissa acompanyanl
rinstitut d"Estudis Eivis.sencs en
el seu 50é aniversari, proposta
feta a l'assemblea de Girona
l'any anterior; l'entitat,
personiílcada en el seu presiden!
Maria Serra i allres elements
actius. acollí magnífícament la
trobada: amb una conferencia de
l'hisloriadür J.L. Prats sobre el
territori i el poblament a Tilla i
amb una visita ais illols
singülars des Vedra i es
Vedranell. El captard precog de
l'época de l'any i la manca de
llum ens privaien de visitar amb
éxit ses Salines, motiu per
lomar-hi una altra hora, a no
trigar.
Amb tant o mes entusiasme,
gens protocoMariamenl,
reberen els participants, amb
motiu de la inauguració de
Texposició «Els centres
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d'estudis», les autoritats de la
ciutat (Maurici Cuesta, regidor
de Turisme i Normalització
Lingüística) i de Tilla (Pilar
Costa, presidenta del Consell
Insular, i Josep M. Costa,
consellerd'Interior),
acompanyals del president de
rinstitut d'Estudis Catalans,
Manuel Castellei. La comunitat
cultural incontrovertible i una
plena sintonia d'objectius van
presidir els parlaments deis
representants de les entitats i de
les institucions publiques
illenques, renovats recentment.

Líi ciulal
d'Eivissa des
de la ImdiíL

Una trentena de
representants de centres
d'estudis catalans várem ser
presents a les instal-lacions de
TExtensió Universitaria
d'Eivissa i Formentera (antiga
seu del Consell Insular) per
prendre part en la dita
assemblea, que, a mes de
resseguir Tactivitat. i els
entrebancs. de la Junta de la
Ctjordinadora en la seva tasca
d'un any, havia de nomeiiar
precisamenl una nova junta
directiva.
Santi Ponce, el president
soriint. va fer en diverses
intervencions (o una intervenció
Ilarga interrompuda diverses
vegades) el seu «informe de
gestió». en qué posa de relleu els
obstacles difíciis de remoure que
han impedit fer avanzar la
Coordinadora. El trasllat de seu
també ha estat un element a
considerar, i ara es parla
d'acceptar la invitado de
Tlnstitul d'Estudis Catalans per
ocupar un espai a la Casa de
Convalescéncia.
El tret mes important del
matí va ser, al llnal, Telecció de
la nova junta que presideix
Revista de Girona / ni'iin. \^M imirí; - ;ibri! 2000

Josep Borrell (Fundació Pública
Institut d'Estudis Ilerdencs),
amb dos vicepresidents: Jordi
Mercader (CEC d" Igualada) i R
Xavier del Hoyo (Id'E
Balearics). Integren, a mes, la
junta representants deis centres
d'estudis de! Gaiá, de
I'Hospitalel, del Baix Llobregat.
del Bages. de Mollet. de la
Marina Alta, de Terrassa. del
Patronat Eiximenis de Girona,
de la Fundació Bosch i
Cardellach i de Tassociació
Modilianum. La presidencia és
provisional per un any i en
l'assemblea de l'any vinent
passará a ocupar-la el Centre
d'Estudis Comarcáis d'lgualada.
Entre els acords -mínims- i
previsions futures, a mes del
canvi de seu, hi ha ampliar les
relacions instilucionals i sifznar

conveni anib la Generalitat.
donar suport a les negociacions
deis centres del sud de
Catalunya amb la Diputado de
Tarragona, millorar la presencia
de la Coordinadora a Internet i
explorar les possibililats
d'edició a la xarxa (i en CDROM) tant de publicacions
propies (butlletí) com d'índexs
de publicacions deis centres
(com ja s'ha fet entre nosaitres,
d'allra bandii).
Ceriament, és bo que els
representants deis centres
d'eslLidis es trobin per parlar
deis problemes conuins que els
afecten; la Coordinadora és una
excusa per fer-ho, malgrat la
lentitud amb qué avanza i els
entrebancs que troba al seu pas.
La nova presidencia {adscrita a
una institució pública), si d"una
banda no recull el perfil
purament associatiu de la
niajoria de centres d'estudis, de
Taltra cal esperar que sabrá teñir
la capacitat de maniobra
necessaria per remoure obstacles
i actuar amb fluídesa i eficacia
per [al d'encarrilar hi major part
deis reptes que ara niateix la
Coordinadora i el conjunt deis
seus membres son coiiscienls de
teñir davant seu.
Caldrá parlar-ne d'aquí
a un any.
NARCÍS FIGUERAS
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