
EDITORIAL 
S'ha celebrat recentment el "Primer Congrés de Centres d'Estudis de Parla Catalana" 

a Lleida convocat per diverses Centres d'Estudis institucionals i privats de Catalunya, 
País Valencià i les Illes. Per primera vegada es reunien dirigents i components dels 
nostres centres d'estudis per tal de canviar impressions i estudiar les problemàtiques que 
envolten les activitats de les nostres entitats. L'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina 
Alta fou un dels centres -dels pocs del País Valencià que hi anaren- que participà 
activament en aquestes jornades. 

Si s'ha de traure alguna conclusió important d'aquest encontre, sense dubte cal 
assenyalar-ne una: és imprescindible una coordinació dels centres d'estudis que utilitzem 
el mateix vehicle d'expressió, la llengua catalana, i que tenim molta història comuna. 
Això ha quedat manifest entre tots els assistents a les jornades i des d'aquelles terres de 
ponent s'han traçat les primeres línies d'actuació per tal que els que, d'una o altra manera, 
estem treballant en els camps dels estudis locals i comarcals, estiguem assabentats d'allò 
que està fent-se al nostre voltant. No podem quedar-nos cadascú dins de I4 nostra closca, 
allunyats dels diferents projectes d'investigació que estan duent-se a terme a les nostres 
terres. 

El primer pas que cal emprendre és fer un cens de tots els centres d'estudis interessats 
en aquesta tasca d'intercanvi i col·laboració; pensem que tots tenim experiències que 
caldria que coneguérem entre nosaltres per a millor la comesa cultural que cada centre 
està duent a cap... 

El Congrés ha deixat palesa la gran diferència existent entre els dos tipus de Centres 
d'Estudis: els Institucionals, fundats per Diputaciones, Ajuntaments, etc. i els sorgits per 
iniciativa d'estudiosos i investigadors, amb el suport econòmic de socis i de les 
sibvenciones que "graciosament" van concedint les Institucions. Aquestos últims, entre 
els que ens comptem nosaltres, l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta i la gran 



majoria de centres, formen el gran conjunt que necessiten més aquesta coordinació. Ens 
uneixen molts problemes: dificultats econòmiques, difusió i intercanvi de publica
cions...; però també són moltes les il·lusions que ens són comunes: seguir treballant per 
fer noves aportacions a la cultura del nostre poble, tant deixada de banda des d'altres 
centre d'alta cultura. 

Confiem que aquestes bones intencions no es queden en això, en simples desiderata 
i sans propòsits; hauríem perdut una oportunitat important per tal d'assentar les bases 
d'una futura coordinació dels centres d'estudis, que tant necessitem i desitgem. 


