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Trobada anual 
de Centres d'Estiítlí.s Loca/i 
¡ Comarcáis de ks ierres 
de Cjirona. 

El l'atronat Francesc Eiximcnis 
convoca amb periodicitat anual la 
Trobada de Centres d'Estudis 
Locáis i Comarcáis de les teires 
de Girona amb la finalital que 
siguí el punt de trobada instituit 
entre les admini.stracions 
publiques i el moviment 
associatiu vinculal al camp de la 
investigaciü cultural i científica 
de la dernarcació. La convenció, 
de la qual s"han realitzat ja quatre 
edicions (Sant Medir, Palafrugell, 
Vilaberlran i Girona), esdevé un 
espai propici per a aprofundir en 
la coneixenga, la reflexió i 
l'inlercanvi entre els centres 
d'estudis, a mes de servir de 
plataforma d'impuis de projectes 
mancomunáis. Igualment, pero, 
cal assenyalar un altre objectiu 
que maigrat no ser expliciiat en 
els papers té una importancia 
rellevanl en tant que dan-era 
conseqüéncia: fer aeréixei' 
Taiitoestima deis estudiosos i de 
les seves agrupacions en un temps 
tan mediatitzat, en qué el valor 
del treball crudit no és 
recompensat i difícilment difós al 
conjunt de la socielat. la qual cosa 
sembla ubicar-los ais marges de 
Tatenció pública, quan 

precisament els estudiosos teñen 
com a missió treure de Toblil i fer 
renovades aportacions en el camp 
de la historia social, el patrimoni i 
la ciencia a partir de la realitat 
territorial mes immediata. 

Aqüestes dinamiques es 
vinculen indestriablemenl amb la 
tasca de mecenatge que des de !a 
Diputació de Girona es dona al 
Patronal Francesc Eiximenis, que 
rha erigit com a ens dedicat a 
desplegar i donar suport a la 
recerca local. El treball 
dcsenvolupat darrerament en 
aquest marc de relacions ha 
permcs que s'hagi assolit una 
base de treball estable, la qual 
cosa dona confianza vers el futur 
mes immediat d'aquests agents 
culturáis i científics. 

La IV Trobada (maig 1999) 
va consolidar la convocatoria 
anual de les Beques Patronal 
Francesc Eiximenis amb les 
modalitats de ciéncies socials i 
humanes i ciéncies nalurals, ainb 
la presentació deis resultáis deis 
primcrs projectes guardonals a 
carree de Pep Vila amb la 
tiisldria de (a cuína i la 
rehosteria a les comarques 
gironines, i d'Albert Pujadas amb 
Caracieritzcició i datada deis 
volcans de la Valí de Llémena i la 
Crasa de Sant Daliiiai. 
Tanmaleix. varen ser adjudicades 
les beques d'enguany a Jordi Font 
peí projecte de recerca Ordre, 
(auto)sohreexploiació i 
estraperlo. Consens i ¡maginarí. 
col-lecüu en una ¿¡rea rural 
ílurant el Primer Franquisme, i a 
Tequip formal per Anna Vila, 
Emili García i Ramón Moreno 
per Els pelxos deis estanyols, recs 
i rieres de la canea lacustre de 
Banyales i del riu Terri: 
praspecció i propostes de gesüó. 
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El carácter federatiii del 
Patronat Eiximcnis fa que es 
pcrccbi per la coniunitat 
investigadora com un órgan de 
supon i de servéis, 
cscrupolosament respectuós amb 
r autonomía de cada centre 
ad&crit, que assumcix en rol de 
coordinació extema de la xarxa 
territorial. Aquesta conccpció 
possibilita que a redós de les 
noves tecnologies de la 
inlbrmació també pugui anar-se 
configurant com un cix de 
recursos al servei de la recerca a 
les comarques gironines. 

La intencionalitat es va 
construint i la materialit/.ació mes 
cvident ve constituida peí banc de 
dades presentat a la IV Trobada: 
la base bibliográfica de les 

Alhcn Ihijadas 
i Dolors Gran 

(a haíx) 
durant les seves 

intervencions. 

publicacions deis centres 
d'estudis adscrits al Patronal 
d'en9á de la scva luudació fins a 
ractualilal: Institut d'Estudis 
Gironins, Instituí d'Estudis 
Empordanesos, Centre d'Estudis 
Comarcáis de Banyoles, Patronat 
d'Esludis Histories d'Olot i 
Comarca, Amics de Besalú i el 
seu Comtat, Associació 
Arqueológica de Girona, Institut 
d'Estudis Cerctans, Centre 
d'Estudis Comarcáis del Ripoliés, 
Instilut d'Estudis del Baix 
Empordá. Centre d'Estudis 

Selvatans i Cercle d'Estudis 
Histories ¡ Socials de Girona. 

Mercés al suport de la Caixa 
de Girona i de la má de la 
documenlalisla Dolors Grau i 
Ferrando s'ha elab(>rat la 
indexació i calalogació deis 
treballs continguls a les 
publicacions deis centres, que és 
consultable on-line per Internet a 
la pagina web de! Patronal 
(http://w'ww.ddg¡.es/eiximenis) 
amb la possibilitat d'eíectuar 
recerques tclemaliques gratuVtes, 
la qual també s'ha editat cu 
suport CD-ROM amb un 
muntatge multimedia inleractiu a 

cura de l'artesa 
intbgráfic Pep Caballé. 
que han disposat de 
Tassisténcia técnica de 
la Unitat Central 
d'Informática de la 
Diputado de Girona. 

La indexació deis 
diferents articles és un 
instrunient 
importantíssim per a 
íacililar la investigació 
que es posa al servei de 

tota la societat. Amb aqüestes 
cines s'aconsegueix un coipus de 
les publicacions que editen els 
centres d'estudis que delaten 
l'estat de ia recerca local a les 
comarques de Girona. Un servei 
innovador i inédit fins ara en la 
coneepeió i Tabasl. El vi>luni 
documental aplegat és de 2.814 
articles multidisciplinars. 1.299 
autors, 450 personatges i 500 llocs 
(cutitats de població i 
localil/acions). 

Aquesta base de dades 
globalitzadííra continua i 

actualitza la labor esmert;ada amb 
anterioritat per especiaiistes 
reconeguts del patrimoni 
bibliografic, com Enric 
Mirambell. Josep Matas, Inés 
Padrosa i Josep M. Marqués. 

Aquesta posada en escena ha 
propiciat la creació de nous 
projectes en materia de suport, 
difusió i reconeixement social de 
la recerca local i actualment es 
treballa en la construcció de 
noves eines com son ia creació 
d'un directori d'investigadors i 
una base de dades que aplcgui 
tota la informado relativa ais 
premis i beqaes que es convoquen 
a la demarcació en materia de 
foment de la recerca. 

Senis dubte aquesta és una 
línia que a mitjá termini haurá 
de propiciar la incorporació 
progreíssiva de noves cultures 
de gest.ió, d'eines de producció 
i de mi ijans de difus'ó; edicions 
electróiniques i Tus generalitzat 
del CD)-ROM. En aquesl darrer 
cas re?xperiéncia del Instituto 
de EsSuidius Altoaragoneses 
(Diputíaeió d'Osca) pot ser un 
referemí a teñir prcsent. Potser 
aixo vtwldria dir lambe la 
incorpooració ereixent de noves 
generaacions d'investigadors 
que es , vagin sumant al 
patrimooni acumulat pels homes 
i doness que han mantingut la 
torxa ddcls esiudis locáis amb 
dedicaiseió i sense dcfallences en 
ocasioDus durant mes de 
cinquainta anys. Aviat ens 
podrenn referir ais estudiosos 
sense ífrontercs... de paper. 

GARLES SAPENA 
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