CONGRÉS D’HOMENATGE
A EDUARD PUIG VAYREDA
Figueres, 4 i 5 d’octubre de 2019
(divendres tarda i dissabte matí)

PRE-CIRCULAR

El congrés té per finalitat homenatjar la figura d’Eduard Puig Vayreda,
que fou president de l’IEE entre els anys 1991 i 2007. L’acte se celebrarà
entre els dies 4 i 5 d’octubre de 2019, i s’estructurarà en sis taules de
debat entorn dels principals temes que foren d’interès i/o treball de
l’homenatjat. Cadascuna

de les

taules

estarà

dirigida

per

un

coordinador, i hi participaran 2/3 especialistes, coneixedors de la
trajectòria de l’Eduard Puig. Aquestes 6 taules, d’una hora i mitja de
durada,

introduiran

els

corresponents

temes

en

forma

de

conferència/ponència.

Per cadascuna de les taules s’acceptaran comunicacions externes. Les
propostes s’hauran d’adreçar al correu electrònic congres@iee.cat i
s’hauran de dirigir als coordinadors/es de cadascuna de les taules que
figuren en aquest document. Els resums han de constar del títol, un
resum entre 800 i 1.000 caràcters (espais inclosos), l’autor, la institució
a la que correspon i el correu electrònic de contacte. El termini de
presentació romandrà obert fins al 31 d’agost de 2019. Els coordinadors
avaluaran les propostes i s’informarà als autors de la seva acceptació
abans del 20 de setembre de 2019. Les comunicacions acceptades es
faran públiques a la circular del programa definitiu del congrés.

Els textos que resultin tant de les ponències com de les comunicacions
acceptades es publicaran en el volum núm. 51 dels Annals, que
correspondrà a l’any 2020, i s’hauran de presentar, com a data límit, el
15 de novembre de 2019, seguint les normes de publicació dels Annals:
http://iee.cat/wp-content/uploads/2015/04/NORMES-definitiu.pdf.

A

partir d’aquesta data tots els articles seran sotmesos a avaluació per
part d’especialistes responsables de l’acceptació definitiva, amb les
correccions que estimin oportunes.

COMITÈ ORGANITZADOR
Joan Armagué, Pere Gifre, Anna Maria Puig.

Divendres 4 d’octubre, tarda, de 4 a 8 h

PINTURA EMPORDANESA
Eduard Puig Vayreda era un expert coneixedor, col·leccionista i amant
de la pintura empordanesa. Coneixia els seus representants i en tenia
una visió àmplia. Va tenir cura del Museu de l’Empordà quan fou alcalde
i regidor de la ciutat de Figueres, en l’època en què en fou directora
Alícia Viñas. Més tard en fou membre del consell assessor.

Coordinador/ ponent: Mariona Seguranyes
Membres de la taula: Alicia Viñas, Alfons Martínez

LA DIFUSIÓ MUSICAL
Entorn de la seva faceta com a fundador i primer president de Joventuts
Musicals de l'Alt Empordà (1972-1979), i entorn del seu paper actiu en
la Schubertíada de Vilabertran. Es podria plantejar el present i la funció
d’aquestes entitats com a difusores de la música a nivell local.

Coordinador/ ponent: Jordi Jordà
Membres de la taula: Alba Albert, presidenta de Joventuts Musicals, i
Ismael Suñer, director de l'escola de música del Casino Menestral.

Dissabte, 5 d’octubre, matí, de 9 a 2 h
ELS CENTRES D’ESTUDIS LOCALS
A partir de la activitat associativa portada a terme per Eduard Puig
Vayreda com a president de l’IEE des de 1991 fins a 2007, aquesta taula
pretén posar a debat la funció d’aquestes entitats i la problemàtica
actual de les mateixes a partir de la desaparició de Patronat Francesc
Eiximenis, de la Diputació de Girona, que aglutinava i donava suport als
centre d’estudis locals de les comarques gironines, i que jugava un
paper rellevant a l’hora d’impulsar la recerca local, el seu estudi i la
difusió.

Coordinador/ponent: Enric Saguer
Membres de la taula: Narcís Figueras, Joaquim Nadal, Aymat Catafau

ENOLOGIA. LA VINYA I EL VI
En l’àmbit professional, Eduard Puig Vayreda exercia d’enòleg
(cooperatives de Ricardell, Espolla i del celler Pere Guardiola, i a l’inici
de la seva carrera professional, de la Vinícola d’Alella). Es va llicenciar
en Enologia per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i era pèrit
agrònom per la Universitat de Barcelona. Fou director general de
l'INCAVI (1984-1990), director del Consell Regulador de la D.O.
Empordà Costa Brava i codirector de la Càtedra de Viticultura i Enologia
Narcís Fages de Romà de la Universitat de Girona, amb seu a Figueres
(2014-2017). Fou autor de diversos llibres i articles sobre aquest tema;
el darrer fou el publicat l’any 2018: El Jardí de Dionís. L'entorn cultural del
vi. També va exercir com a professor a la Universitat de Girona.

Coordinador/ ponent: Xavier Albertí
Membres de la taula: Josep Roca, Xavier Febrés, Joaquim Tremoleda

EL PERIODISME LOCAL I COMARCAL
Eduard Puig Vayreda també va publicar nombrosos articles de reflexió
sobre l'Empordà a la premsa local, molts d'ells sota el pseudònim de
Pere Carrer, que varen ser editats per Brau ed. de Figueres l’any 2012 en
el volum Des del banc del general: 1978-2011: 33 anys mirant l'Empordà.

Coordinador/ ponent: Jaume Guillamet
Membres de la taula: Santi Coll, Josep Maria Bernils, Anna Teixidor

Dissabte, 5 d’octubre, tarda, de 4 a 7 h

POLÍTICA MUNICIPAL EN EL CONTEXT DE LA DEMOCRÀCIA
La taula pretén ser una diagnosi dels 40 anys d’ajuntaments
democràtics, fita que es va produir el passat mes d’abril del 2018. Les
primeres eleccions democràtiques tingueren lloc el 3 d’abril de 1979 i
varen permetre arribar a l’alcaldia de l’Ajuntament de Figueres, per
pocs mesos, a Josep Maria Ametlla, al que va succeir Miquel Esteba pel
període d’un any. Eduard Puig Vayreda en fou alcalde, per CiU, entre els
anys 1981 i 1983. L’han succeït, fins a dia d’avui, 5 alcaldes més.

Coordinador/ ponent: Albert Testart
Membres de la taula: Josep Playà, Alfons Gumbau, Narcís Genís

CONCLUSIONS / PARLAMENT FINAL

