Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

El Centre d’Estudis Molletans és present a Recercat per
sisena edició consecutiva
Un any més el CEM de l’Ajuntament de Mollet del Vallès assisteix a
Recercat, l’espai de cultura i recerca local dels territoris de parla catalana,
obert a tothom. Enguany se n’ha celebrat la vuitena edició a Tarragona.
Durant el cap de setmana del 12 i 13 de maig, Mollet del Vallès ha estat
present a la vuitena edició de Recercat, organitzada per l’Institut Ramon
Muntaner i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC).
Un dels objectius principals de la trobada és mostrar i difondre l’oferta de
publicacions, projectes i activitats dels centres i instituts d’estudis locals i
comarcals, com el Centre d’Estudis Molletans.
Recercat és també un espai per reconèixer la important tasca que fan aquestes
entitats i per fomentar la comunicació i el contacte entre les persones que
representen aquests centres, els investigadors que hi col·laboren i la societat
civil.
En aquesta edició, el Centre d’Estudis Molletans, representat per Oriol Fort,
director; i Consol Garcia-Moreno, col·laboradora del Consell Directiu, hi ha
participat amb un estand amb les diferents publicacions editades. La novena
edició per al 2013 està prevista que es faci a Ripoll.
Institut Ramon Muntaner
L'Institut Ramon Muntaner és una fundació que dóna suport als centres i
instituts d'estudis, entitats sense afany de lucre que treballen en la recerca i la
difusió de la història, la geografia, l'etnografia, el patrimoni, la literatura, etc. de
l’entorn més immediat, local i comarcal.
Els centres d’estudis són dinamitzadors culturals que fan una tasca social molt
important. Recercat és un dels projectes de l’Institut Ramon Muntaner per
facilitar la interconnexió, la comunicació i la difusió de les seves activitats i
projectes (www.irmu.org).
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