
a Jornada 
de Sant Medir 

£/,v cissisients 
a la Jonuuhi ori;anitz.üda 
pi'l Püíivmu Eiximcnis. 

A les comarques gironines el 
movimenl d'estudiosos locáis es 
consolida i avanga. A 
l'hostatgeria del monestir 
cistercenc de Santa Maria de 
Cadins el dia 26 d'octubre es va 
celebrar una jornada de trebail. 
organitzada peí Patronal 
Eiximenis, per tal de debatre el 
moment present i les 
perspectives de futur d'aquests 
ens, la missió del qual és federar 
els centres d'estudis locáis i 
comarcáis de la demarcació i ser 
albora rinstrument de relació 
d'aquesta significada aportació 
de la societat civil amb les 
administracions publiques: la 
Diputado de Girona i el 
Departament de Cultura de la 
Generaíitat de Catalunya. 

A Sant Medir es varen aplegar 
representants de Tlnstitut 
d'Estudis Gironins, Instituí 
d'Estudis Empordanesos, Centre 
d'Estudis Comarcáis de 
Banyoles, Amics de Besalií i el 
seu Comtat, Associació 

Arqueológica de Girona. Institut 
d'Estudis Ceretans. Instituí 
d'Estudis del Baix Empordá, 
Centre d'Estudis Selvalans, 

PATRONAT 
"FRANCESC 
EIXIMENIS" 

Cercle d'Estudis Histories i 
Socials de Girona. a mes de la 
Universitat de Girona i del Centre 
d" Investigacions Arqueológiques. 

La Jornada fou presidida peí 
Sr. Joan Doménech. Diputat-
Ponent d'Ensenyament i Cultura 
de la Diputado de Girona. Va 
compiar amb l'assisténda del Sr. 
Frederic Suñer, president de la 
Diputado i la participado del 
Diputat-Vocal de la Comissió 
d'Ensenyament i Cultura, Sr. 
Antoni Gustems. 

El programa es va estructurar 
a partir de les comunicacions: 
El Patmnat Eiximenis: l'estat de 
¡a qüestió, presentada peí Sr. 
Pere Freixas, secretari del 
Patronat. i Refundació i futur 
del Patwuaí Eiximenis a carree 
del Sr. Joan Doménech. Les 
exposicions van ser completades 
amb les aportacions de cadascun 
deis centres. 

La conclusió compartida per 
les societats d'investigadors i la 
Diputació és la d'establir les 
bases per a la refundació del 
Patronal Eiximenis, de manera 
que aciualitzaní la seva estructura 
orgánica i funcional segueixi 
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servinl la recerca local a les Ierres 
de Girona. La moslra mes 
evideni és el fet de consensuar 
uns nous estatuís que s'hauran de 
sotmetre a Taprovació de ia 
Diputació de Girona. 

La Jornada de Sanl Medir 
suposa. dones, la voluntal 
d'empendre un preces 
á"a¡;giomainento del Palronat. 
El model que es va estabÜr l'any 
1962 va ser avan^at i sense 
precedents per a Tépoca. Ara el 
resultat de Tactualització 
esdevindra igualment un model 
de referencia, superador 
d'estructures academicistes i 
burocratiques. 

Salvant les distancies, una 
nota esdevé coincident en els 
processos de la historia del 
Palronat: Ramón Guardiola, el 
fundador i Joan Doménech. que 
impulsa ractualització irenla-
quatre anys mes tard, son els 
únics Ponents de Cultura de la 
Diputació amb filiado activa a 
centres d'estudis. Un de 

Ltt raiilíi 

presidencial. 

Els represéntanos 
de I 'InsliUit 

d'Esíudis Ceretans 
exposaní el 

plajéele de creació 
de ¡a UCET. 

tt«ili^£!^^ 
rinstitüt d'Estudis 
Empordanesos. l'altre del Centre 
d'Estudis Selvatans. 

La trobada va ser també 
l'escenari per a la presentado 
del projecle que impulsa 
i'Instiiui d'Estudis Ceretans per 
a la creado de la Unió de 
Centres d'Estudis 
Transpirinencs (UCET) amb 
l'objectiu d'cslabilitzar les 

relacions que d'uns anys en^a 
mantenen els centres del 
Patronal Eiximenis amb altres 
entitats analogues d'Andorra, 
Catalunya Nord i el Llenguadoc, 
fent camí al nostre país en 
Tespai de Tassociacionisme 
cultLU'al transfronlcren 

El col-loqui de Sant Medir, 
igualment, va permetre 
identificar i contrastar els reptes 
que la comunitat d'csludiosos 
teñen planlejats: imatge i 
comunicado, les relacions deis 
centres d'estudis amb ia 
Universiiai de Girona, la qualitat 
de la recerca, les formes de 
gestió, prodúcelo editorial i 
distribuciü, autopistes de la 
informado, i formado. 

En definitiva la Jornada de 
Sant Medir haura servit per a fer 
un punt i apart en la vida del 
Palronat Eiximenis. De la seva 
centrada lasca de fonient 
n'eixira un venlall mes ampli de 
servéis a la investigado local i 
comarcal i la formado 
d'estudiosos. 

El repte esta servit. 

GARLES SAPENA 
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