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Editorial
Permeteu-me començar aquesta salutació felicitant, abans que cap altra cosa, la

Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana pel Premi Nacional de Patrimoni
Cultural 2007. És un premi que reconeix la seva tasca d'investigació, de difusió i de promoció
cultural mitjançant una xarxa estesa arreu dels Països Catalans, nuada amb gairebé noranta
entitats d'àmbit local o comarcal.

Una tasca que ha trobat l'entesa necessària amb l'administració a partir de l'Institut Ramon
Muntaner. Un itinerari compartit i alhora fecundíssim si tenim en compte que l'IRM tot just va
néixer el juliol de 2003. Des del Mas de la Coixa de Móra la Nova hi ha hagut una tasca ingent
de coordinació i d'impuls a tot un conjunt d'activitats, amb l'objectiu, d'una banda, de donar
suport i difondre els projectes dels centres i, de l'altra, de fomentar el treball en xarxa, posant
en comú les experiències i activitats de cadascun d'aquests centres.

Precisament aquesta reflecteix el treball que des de l'IRM s'ha fet per a
ampliar i millorar alguns dels projectes ja existents, com ara el portal a Internet o bé la
digitalització de les publicacions dels centres. També s'han consolidat projectes com el
RECERCAT o l'Espai Despuig, que permeten la comunicació entre els centres però, alhora, la
seva visualització fora del col·lectiu. I és que aquest darrer és un objectiu gens negligible si
volem que es conegui la importància d'aquesta xarxa.

I, encara, el període consigna l'increment de les trobades de centres d'estudis territorials o
una nova convocatòria d'ajuts per a publicacions. Finalment, s'ha potenciat l'assessorament i
el treball amb aquells centres d'estudis interessats en temes de patrimoni etnològic atès el gran
nombre de recerques i iniciatives que apareixen per tota la xarxa de centres d'estudis.

No en vull fer un llistat exhaustiu. Només dir que de tot plegat en podem fer una anàlisi
positiva, perquè avui l'IRM ja és una xarxa diversa, plural i tan heterogènia com es vulgui.
Però sobretot cal valorar que és una xarxa dinàmica, viva, que treballa amb rigor i amb
entusiasme, que retorna socialment multiplicades totes les col·laboracions que pugui percebre
i que va creixent any rere any, tot fent la xarxa més densa i més activa també.

Memòria 2006-2007

Ramon Fontdevila i Subirana

President del l'Institut Ramon Muntaner
Director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació - Generalitat de Catalunya
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3 edicióa

Fira Exposicions Presentacions Taules

El 21 d'abril de 2007 va tenir lloc a la plaça

de Sant Joan de Lleida la tercera edició del

RECERCAT. Jornada de Cultura i Recerca

Local dels Territoris de Parla Catalana, en el

marc dels actes de la Capital de la Cultura

Catalana.

Imatge cedida pel Servei d'Audiovisuals de la Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida
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rodones i Premis de reconeixement

Fira
La Fira va estar situada a la plaça de Sant Joan, just al centre de la ciutat de Lleida, un marc

incomparable que permetia els visitants recórrer els diferents estands i conèixer la producció
dels centres i instituts d'estudis participants. En la inauguració de la Fira, que va tenir lloc a les
deu del matí, van participar: el Sr. Xavier Sàez, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida; el
Sr. Xavier Vega, director dels Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació de les
Terres de l'Ebre i vicepresident primer de l'Institut Ramon Muntaner; el Sr. Joan J. Busqueta,
director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i el Sr. Xavier Tudela, president de l'organització
Capital de la Cultura Catalana.

En el 2007 s'han superat totes les expectatives, ja
que dels quaranta-set estands del 2006 hem passat a
seixanta, una xifra que és gairebé el doble dels de la
primera edició. A més a més, una setantena d'entitats
han participat en la jornada. Cal destacar que en
aquesta edició hi ha hagut una important participació
de centres d'estudis i entitats culturals de la
demarcació de Lleida, que no havien estat presents en
anteriors edicions.

Per poder organitzar aquesta jornada vam crear
una comissió amb els centres i instituts d'estudis de la
zona de Lleida. En total una vintena d'entitats han
participat en les diferents reunions que han tingut lloc
per estructurar el programa d'aquesta edició i omplir-
lo de continguts. L'Institut d'Estudis
Ilerdencs, amb seu a Lleida, ha actuat
com a amfitrió i ha estat un punt de
suport fonamental per a l'organització
i el desenvolupament dels actes.

Imatges de la fira a la plaça de Sant Joan.
Imatges cedides per Carles Riba
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El llistat de les entitats participants és el següent:

2007

Associació Cultural Baixa Segarra
Associació No Jubilem la Memòria
Agrupació Cultural la Femosa
Amics de Besalú i el seu Comtat
Amics de l'Arquitectura Popular
Amics de la Seu Vella
Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus
Arxiu Històric de Mataró
Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila
Associació Cultural del Matarranya
Associació Cultural del Montserrat
Associació Cultural la Riuada
Associació Cultural lo Rafal
Associació d'Història Rural de les Comarques
Gironines
Associació del Museu (Juneda)
Ateneu Popular de Ponent
Centre d'Estudis de la Conca de Barberà
Centre d'Estudis Ribagorçans
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat
Centre d'Estudis Alcoverencs
Centre d'Estudis Argentonins
Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada
Centre d'Estudis Comarcals de la Vall d'Àger
Centre d'Estudis d'Ulldecona
Centre d'Estudis de l'Hospitalet
Centre d'Estudis de la Terra Alta
Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre
Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre
Centre d'Estudis de les Garrigues
Centre d'Estudis del Bages
Centre d'Estudis del Gaià
Centre d'Estudis del Priorat
Centre d'Estudis Històrics de Terrassa
Centre d'Estudis Ignasi Iglésias
Centre d'Estudis Locals del Vilosell
Centre d'Estudis Molletans

Podeu trobar informació sobre aquestes entitats a: www.irmu.org

Centre d'Estudis Planers
Centre d'Estudis Sant Cebrià – CESC
Centre d'Estudis Santjustencs
Centre d'Estudis Selvatans
Centre d'Estudis Seniencs
Centre d'Estudis Sinibald de Mas
Centre d'Estudis Vilassarencs
Centre de Documentació Ecomuseu dels Ports
Centre d'Estudis d'Investigació Històrica Baix Maestrat /
Montsià
Centre Miró
Centre Picasso d'Horta
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana
Ecomuseu de les Valls d'Àneu
Fundació el Solà
Grup Alacant. Associació d'Estudis Folclòrics
Grup d'Estudis Cubellencs- Amics del Castell
Grup d'Estudis d'Esplugues
Grup d'Estudis Històrics i Culturals Sant Quintí de
Mediona
Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat
Grup d'Estudis Rossell 750 Aniversari
Grup d'Estudis Sadurdinencs
Grup de Recerques de les Terres de Ponent
Grup de Recerques Històriques de Sant Pere de
Riudebitlles
Grup d'Estudi i Recerca del Patrimoni de Vilalba
Institut Català d'Antropologia
Institut d'Estudis Comarcals del Montsià
Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta
Institut d'Estudis Comarcals del Pla d'Urgell
Institut d'Estudis del Baix Cinca
Institut d'Estudis Penedesencs
Institut d'Estudis Vallencs
Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC)
Patronat Josep Lladonosa
Taller d'Història de Gràcia



Exposicions
Molt a prop, al Museu de la Paeria, es podien visitar tres exposicions, que van ser

inaugurades el dijous dia 19 d'abril. Les exposicions presents enguany eren:

. Es tracta d'una exposició coordinada per l'Associació
Cultural Artur Bladé i Desumvila i Artur Bladé i Font, amb textos
de Xavier Garcia que ha estat realitzada amb motiu del centenari
del naixement d'Artur Bladé i Desumvila (1907-2007). És una
exposició itinerant que pot ser demanada per tots aquells centres
d'estudis que estiguin interessats en tenir-la i donar a conèixer
l'obra d'aquest escriptor.

, de l'autor Josep Preixens.
Exposició fotogràfica d'algunes de les construccions en pedra seca
més destacades de la comarca. Es poden veure diferents modalitats
de cabana de volta, les seves façanes, els seus interiors, anjubs,
marges... tots ells identitaris que s'integren amb el paisatge sec i
feréstec de les Garrigues, formant part del que es coneix com
arquitectura popular, amb una utilitat bàsicament agrària tot i que
avui està en procés de canvi. L'exposició ha estat cedida pel
Consell Comarcal de les Garrigues del fons del Centre
d'Interpretació de les Garrigues.

. L'exposició "L'origen de l'olivera" és la
primera del cicle "Etnoarqueologia dels paisatges garriguencs",
una iniciativa del Museu de Juneda que, des d'una perspectiva
arqueològica i etnogràfica, pretén tractar diverses temàtiques
arrelades a la nostra comarca.Aquesta exposició també és itinerant
i ha pogut ser present al Recercat gràcies a la col·laboració de
l'Ajuntament de Juneda.

“Artur Bladé i Desumvila: escriptor de l'Ebre català, cronista
de l'exili”

“Construccions en pedra seca”

“L'origen de l'olivera”

Aquestes exposicions van ser visitades per un nombre important de públic, ja que el mateix dia de la

inauguració se celebrava una jornada de portes obertes a l'Ajuntament de Lleida i un dels punts que es

visitava era la part del Museu. En la inauguració van participar el Sr. Xavier Sàez, tinent d'alcalde de

l'Ajuntament de Lleida; el Sr. Josep Santesmases, president de la Coordinadora de Centres d'Estudis de

Parla Catalana i vicepresident segon de l'Institut Ramon Muntaner; el Sr. Joan J. Busqueta, director de

l'Institut d'Estudis Ilerdencs i el Sr. Xavier Tudela, president de l'organització de la Capital de la Cultura

Catalana. El Sr. Josep Santesmases va establir vincles entre les tres exposicions en la seva intervenció,

ja que va triar textos de l'obra de Bladé que parlaven de les construccions de pedra seca i de l'olivera.
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L'acte central de la jornada va ser el
lliurament dels premis de reconeixement
Recercat. En aquesta edició el guardó per a
l'entitat va ser per a l'Institut d'Estudis
Penedesencs i el guardó per a la persona,
aquest any de manera excepcional, es va
concedir a dues persones i a títol pòstum: al
Sr. Magí Travesset i Queraltó, vinculat al
Centre d'Estudis Ignasi Iglésias i al Sr. Josep
Galan i Castany, vinculat a l'Institut
Comarcal del Baix Cinca i a la Iniciativa
Cultural de la Franja. Membres dels seus
respectius centres d'estudis els van recordar i
els seus familiars van ser els encarregats de recollir els guardons. En l'acte del lliurament de
premis van intervenir el Sr. Xavier Sàez, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida; el Sr.
Josep Santesmases, president de la CCEPC i vicepresident segon de l'IRM i el Sr. Ramon
Fontdevila, director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana i
president del patronat de l'Institut Ramon Muntaner, en representació de l'Honorable
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, el Sr. Joan Manuel Tresserras.

Premis Recercat 2007

La propera edició del Recercat tindrà lloc

a Perpinyà el dia 10 de maig de 2008.

Us hi esperem!
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Joan Solé, president de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Imatge
cedida per Carles Riba.

Representants dels guardonats. Fons CCEPC



Activitats complementàries
L'estructura del Recercat ha estat molt similar a la

d'anteriors edicions, però amb la diferència que s'han
programat diferents activitats complementàries.

El dia 20 va tenir lloc a la Universitat de Lleida la
inauguració de l'exposició “Lluís Companys i la seva
època” a l'edifici del rectorat on s'ha pogut visitar fins
el dia 27 d'abril i també la conferència “Lluís
Companys, de sindicalista a polític”, a càrrec del Sr.
Antoni Gavaldà i Torrents, professor de la Universitat
Rovira i Virgili i antic membre del patronat de
l'Institut Ramon Muntaner.

Es van programar dues visites a la seu de l'Institut
d'Estudis Ilerdencs, durant les quals es van mostrar
totes els espais d'aquesta institució i es va obsequiar
els participants amb un lot de publicacions, mostra de
la producció editorial de l'IEI.

Per cloure la jornada va tenir lloc un concert. Es
tractava d'una Missa en Mi Bemoll Major resultat de
la recerca i recuperació de l'obra del compositor i
mestre de Capella de la Catedral de Lleida, Joan
Prenafeta i Puig (el Vilosell, 1752 - 1833) per part del
Centre d'Estudis Locals del Vilosell i interpretada per
la JOCRE (Jove Orquestra de Cambra de la Ribera
d'Ebre). El concert va tenir lloc a l'església de Sant
Joan amb una important presència de públic.

Comentari final
Després de tres edicions podem dir que el Recercat s'ha convertit en una de les activitats

anuals dins la programació d'un gran nombre de centres i instituts d'estudis i comença a ser un
punt de referència de la recerca local i comarcal. En els propers anys hem de continuar
treballant per assolir el repte de convertir el Recercat en una jornada de referència dins el món
de la cultura dels territoris de parla catalana.
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El Recercat 2007 no hauria estat possible sense la col·laboració de:

Les entitats del territori:

I de:

La implicació i participació dels centres, instituts d'estudis i altres entitats culturals
participants.

I el suport de:

Institut d'Estudis Ilerdencs
Agrupació Cultural la Femosa
Amics de l'Arquitectura Popular
Amics de la Seu Vella
Ateneu Popular de Ponent
Aula Màrius Torres
Centre d'Estudis Comarcals de la Vall d'Àger
Centre d'Estudis Comarcals del Pla d'Urgell
Centre d'Estudis de les Garrigues
Centre d'Estudis Lacetans
Centre d'Estudis Locals del Vilosell
Centre d'Estudis Ribagorçans
Centre Municipal de Cultura de Cervera
Grup de Recerques de les Terres de Ponent
Lo Pi Negre
Patronat Josep Lladonosa
Societat Cultural Urgel·litana

Institut Municipal d'Acció Cultural de l'Ajuntament de Lleida
Universitat de Lleida
Museu de Juneda

El Punt
Presència
Telemasos
Diputació de Tarragona
Diputació de Lleida
Organització Capital de la Cultura Catalana
Catalunya Ràdio
Com Ràdio

Agraïments
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III Edició Espai Despuig
i publicació de la II Edició

El 24 de novembre de 2006 va tenir lloc a Gavà la

tercera edició de l'Espai Despuig, taula rodona que

celebra anualment l'Institut Ramon Muntaner centrada

en temàtiques d'interès per al col·lectiu dels centres

d'estudis. En aquesta ocasió l'Institut va comptar amb la

col·laboració del Centre d'Estudis Comarcals del Baix

Llobregat i del Centre d'Estudis de Gavà, entitat que va

actuar com a amfitriona.

“Centres d'estudis i dinamització social: proble-

màtiques i estratègies en la relació amb el seu entorn”

va ser el títol triat en aquesta ocasió amb l'objectiu final

de dotar els centres d'estudis dels instruments per a

afrontar, des d'una perspectiva social, els reptes d'un

món canviant.

Per tal d'assolir l'objectiu es va convidar a persones de diferents sectors per a que tractessin

diferents aspectes entorn les problemàtiques més habituals de les entitats que se sustenten en

el voluntariat, afegint les qüestions més específiques referents a la pròpia naturalesa dels

centres d'estudis (gran diversitat d'entitats, períodes de fluctuació de la seva activitat,

dificultat per a dinamitzar diverses àrees de treball, manca de relleu generacional,

heterogeneïtat dels socis...). Un altre punt que es va posar sobre la taula va ser el paper dels

centres d'estudis com a entitats de representació i, fins i tot, de cohesió social i de reforçament

de la identitat local, atès que vetllen des de la societat civil per la conservació, la protecció i la

difusió del patrimoni natural i cultural en un àmbit local i/o comarcal.

La taula rodona va ser moderada pel Sr. Carles Riba, president del Centre d'Estudis

Comarcals del Baix Llobregat, vicepresident de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla

Catalana i vocal del patronat de l'Institut Ramon Muntaner. Hi van participar la Sra. Pilar

Tarrada, secretària tècnica de l'Institut d'Estudis Penedesencs, qui va oferir una visió global de

l'activitat d'un centre d'estudis avui i va parlar sobre el paper d'un centre d'estudis en el seu

entorn més immediat i com aquest es va adaptant als canvis de la societat; la Sra. Ana Villa,

responsable de recerques i de gestió interna de l'Observatori del Tercer Sector, que ens va

oferir una visió general del que s'entén per segon i tercer sector i el Sr. Marc Marín,

responsable de Subject, comunicació social, qui va parlar sobre la necessitat de les entitats

d'analitzar el seu públic potencial i quines han de ser les estratègies per aconseguir arribar a

nous sectors.

ESPAI
DESPUIG
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Durant aquest III Espai Despuig també es va presentar la publicació que recull les

intervencions de l'edició anterior, que es va celebrar a Solsona el 12 de novembre de 2005.

Sota el títol “Recerca i divulgació: el paper dels centres d'estudis i de les universitats”, s'hi

poden trobar textos de Ramon Alberch, Mercè Renom, Llorenç Ferrer, Josep M. Casals i

Xavier Casals, a més d'un apèndix commemoratiu dels deu anys del Centre d'Estudis

Lacetans, coorganitzador, junt amb l'Institut Ramon Muntaner, del II Espai Despuig.

2006  2007

Participants del III Espai Despuig, celebrat a Gavà el 24 de novembre de 2006. Fons IRM.



El portal de l'Institut Ramon Muntaner (http://www.irmu.org) té

com a objectiu posar a l'abast de tothom la informació corresponent als

centres d'estudis dels territoris de parla catalana. Des de la seva

creació, paral·lela a la de l'Institut, s'han anat introduint millores i nous

continguts, per tal d'augmentar la difusió de totes les activitats dels

centres d'estudis (publicacions, projectes, jornades, etc.) i de fer més

accessible tota aquesta informació. Per exemple, s'ha augmentat

notablement el nombre de publicacions dels centres que apareixen al

portal: actualment, s'hi poden trobar unes set-centes cinquanta

monografies, quasi noranta capçaleres de revistes i unes dues-centes

cinquanta publicacions d'altres tipus. A més a més, també s'ha afegit la

referència al fet de si aquestes publicacions es troben o no a la

Biblioteca de l'Institut.

D'aquesta manera, durant aquest últim any l'estructura del portal de

l'Institut Ramon Muntaner ha millorat notablement. La millora més

important que s'hi ha introduït ha estat un nou apartat que permet

localitzar els centres d'estudis mitjançant un mapa sensible dividit en

comarques, en el qual es poden fer cerques d'aquests centres només

clicant sobre la imatge de la comarca que interessa a l'usuari. D'aquesta

manera, s'intenta facilitar el procés de cerca de centres d'estudis amb

criteris geogràfics.

Pel què fa als nous continguts que podem trobar al portal de l'Institut Ramon Muntaner, destaquem

la creació de diverses subwebs que donen abundant informació sobre diferents activitats i projectes de

l'Institut. En primer lloc, hi ha la corresponent a la participació de l'IRM en l'Inventari de Patrimoni

Etnològic de Catalunya (IPEC), en la qual s'expliquen els objectius del conveni entre l'Institut i l'IPEC,

les activitats que s'han dut a terme per l'IRM en virtut d'aquest conveni i també les novetats editorials

dels centres d'estudis sobre temàtica etnològica, entre d'altres coses.

L'aliança amb la Xarxa de Custòdia del Territori és una altra de les col·laboracions de l'Institut

Ramon Muntaner que té una subweb pròpia. En aquest nou apartat, podem trobar informació sobre què

és la Xarxa de Custòdia del Territori i també el text de l'aliança que ha signat amb l'Institut Ramon

Muntaner.

Les Jornades Els Centres d'Estudis i el Patrimoni Cultural, celebrades a Sant Andreu del Palomar

l'octubre del 2006, també tenen una subweb pròpia al portal de l'Institut Ramon Muntaner, en la qual es

pot consultar el programa i les conclusions de les jornades i també es poden veure imatges de

l'exposició “Vetllar per la memòria de Sant Andreu”, organitzada pel Centre d'Estudis Ignasi Iglésias

4.
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amb motiu de les Jornades. Per últim, també hi podem trobar un itinerari pels llocs emblemàtics del

patrimoni cultural de Sant Andreu del Palomar, com ara la fàbrica Fabra i Coats, la Casa Bloc o el Rec

Comtal.

Una altra de les novetats d'enguany de l'Institut Ramon Muntaner, l'edició dels

, també disposa d'una subweb en el portal, en la qual es poden descarregar els números anteriors

d'aquest suplement de en format pdf.

Per últim, també s'ha afegit a la subweb del Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local tota la

informació referent a la seva tercera edició, celebrada a Lleida l'abril de 2007, com el programa de les

activitats realitzades en el marc d'aquesta Jornada, diversa informació sobre la fira dels centres d'estudis

i les exposicions i una galeria d'imatges i un vídeo de la Jornada. La novetat que s'ha incorporat amb

aquesta nova edició respecte les anteriors ha estat la possibilitat de descarregar-s'hi els arxius sonors de

les taules rodones celebrades durant el Recercat.

Durant aquest últim any també s'ha afegit al portal de l'Institut Ramon Muntaner dues exposicions

virtuals més, que se sumen a les dues anteriors que ja es podien veure al portal (“Els centres d'estudis” i

“Patrimoni i paisatge”). En primer lloc, trobem l'exposició “Els castells de la Conca de Barberà i de la

vall del riu Gaià”, que és el resultat d'un projecte conjunt del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà,

del Centre d'Estudis del Gaià i dels Amics del Castell de Barberà, que van rebre un ajut a projectes de

l'Institut per a desenvolupar-lo. En aquesta nova web podreu trobar, en primer lloc, una aplicació que

explica diferents aspectes dels castells, com ara la seva construcció o bé la vida quotidiana de la gent que

hi vivia; un mapa on es localitzen tots els castells de la zona estudiada i, finalment, un catàleg amb

diferent informació i imatges d'aquests castells.

“El Montgrí ara fa 300.000 anys” és el títol de l'altra exposició virtual que es pot veure al portal de

l'IRM des d'aquest any i que recull els continguts de la que en format tradicional es va poder veure entre

desembre de 2006 i juliol de 2007 a Torroella de Montgrí.Aquesta exposició, que ha estat una iniciativa

de Can Quintana. Museu de la Mediterrània i va entrar dins de la 4a. convocatòria d'ajuts a projectes de

l'Institut Ramon Muntaner, mostra com vivien els primers pobladors del massís del Montgrí i la seva

evolució.

Per últim, destaquem que l'Institut Ramon Muntaner continua ajudant a crear la seva pròpia pàgina

web des del portal als centres d'estudis, l'últim dels quals ha estat el Centre d'Estudis del Priorat, que així

se suma als cinc centres que ja tenen una pàgina web dels anys anteriors: el Centre d'Estudis

d'Ulldecona, l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer, el Patronat pro Batea, el Centre d'Estudis del Gaià i el

Centre d'Estudis Mont-rogencs. Aquests centres també han anat actualitzant els continguts de les seves

webs durant aquest anys, com ara el Patronat pro Batea, que ha afegit dos nous apartats a la seva web, un

dels quals explica el seu projecte de recuperació de la via romana de Batea, mentre que l'altre es dedica a

l'inventari de molins d'oli amb premsa de biga i lliura de la Terra Alta. A més, L'Arboç Acthiva't també

s'ha posat en contacte amb l'Institut per a realitzar la seva pròpia pàgina web, que en aquests moments

està en procés de creació. Si algun centre d'estudis està interessat en tenir la seva pròpia pàgina web a

través del portal de l'Institut Ramon Muntaner, només cal que contacti amb nosaltres mitjançant el

telèfon 977 40 17 57 o bé l'adreça electrònica pineda@irmu.org.

Plecs d'Història

Local

L'Avenç

2006  2007
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CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya)
i RACO (Revistes Catalanes enAccés Obert)

Institut d’Estudis Comarcals
de la Marina Alta

Institut d’Estudis Comarcals
de la Marina Alta

Centre d’Estudis Comarcals
de la Conca de Barberà

Lo Cel. C. Estudis Lingüistics i
Literaris de les Comarques Centrals

dels Països Catalans

Centre d’Estudis
Planers

Institut d’Estudis
Penedesencs

Centre d’Estudis
del Bages

Institut d’Estudis Eivissencs Institut Ramon Muntaner

Centre d’Estudis Comarcals
del Baix Llobregat

Centre d’Estudis
Santjustencs

Institut d’Estudis
Penedesencs

Institut d’Estudis Comarcals
del Baix Vinalopó

Centre d’Estudis
Selvatans

Centre d’Estudis
d’Ulldecona

Centre d’Estudis Històrics
Comarcals del Baix Ebre

Centre d’Estudis
del Gaià

Centre d’Estudis
Ribagorçans

Centre d’Estudis
Seniencs

Centre d’Estudis
Històrics de Terrassa

Centre d’Estudis
del Priorat

Centre d’Estudis
Molletans

Aquestes són les revistes que podeu trobar a RACO, www.raco.cat, en aquests moments.



Com ja us vam explicar en el número anterior de la revista memòria de l'Institut Ramon
Muntaner, RACO (Revistes Catalanes ambAccés Obert) és un dipòsit cooperatiu des del qual
es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals
i erudites catalanes.

RACO és un projecte del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, del Centre
de Supercomputació de Catalunya i de la Biblioteca de Catalunya i compta amb el suport de la
Generalitat de Catalunya.

La principal finalitat de RACO és augmentar la visibilitat i la consulta de les revistes que
inclou i difondre la producció científica i acadèmica que es publica a revistes catalanes.
Aquesta finalitat es concreta en tres objectius:
- Impulsar l'edició electrònica de revistes catalanes
- Ser la interfície que permeti la consulta conjunta de totes les revistes
- Facilitar els instruments per a la seva preservació

Les revistes que s'inclouen a RACO són aquelles que contenen un sumari, que tenen
articles signats de més de tres o quatre pàgines i que estan editades dins de l'àmbit d'una
institució científica, cultural i/o erudita catalana.

Els sumaris i el text complet dels articles són introduïts per les pròpies institucions
editores, encara que en el nostre cas no és generalment així, ja que és el propi Institut Ramon
Muntaner el que fa aquesta funció, sempre a petició del centre d'estudis editor de la revista. En
la majoria de les revistes s'ofereix el text complet de tots els números publicats. Tot i això, en
alguna revista hi pot haver una demora entre la introducció del sumari i la del text complet
(consulteu les condicions d'accés obert de la revista).

Els articles a text complet inclosos en aquest dipòsit són d'accés lliure i propietat dels seus
autors i/o institucions editores i, per tant, qualsevol acte de reproducció, comercialització,
comunicació pública o transformació total o parcial necessita el consentiment exprés i escrit
d'aquests.

És possible que s'hagi observat un retard en la introducció de sumaris i textos de
publicacions de centres d'estudis a RACO. El motiu d'aquest endarreriment és que inicialment
la digitalització dels articles es feia des de l'Institut, però davant de l'allau de demandes de
penjar les revistes a text complet i donat que algunes d'elles ja fa molt temps que s'estaven
publicant i per tant tenien bastants números, es va optar per externalitzar la digitalització i
encomanar aquesta tasca a una empresa que, evidentment, ja tenia la seva programació feta.
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Aquesta ha estat la causa del retard en l'aparició de les revistes a text complet a RACO, tot i que,
durant aquest temps, s'han estat introduint els sumaris a la intranet, encara que aquesta
informació no surt a la interfície fins que es disposa dels textos complets.

Des del moment en què se'ns presenten les digitalitzacions el procés és molt més ràpid.
Després d'aquesta primera remesa de revistes, abans de final d'any en veureu afegides unes
altres que en aquests moments estan en procés de digitalització i també podreu veure els textos
de les revistes que ja estaven a RACO i de les quals s'han anat ampliant els textos complets.

Des d'aquí, us animem a tots els centres que teniu revistes a que poc a poc aneu entrant en
aquest procés ja que és la millor manera de donar a conèixer les vostres recerques a tothom.

El 3 de juliol de 2006 va tenir lloc la

, per tal de participar en la
gestió de l'IPEC. El dia 6 de setembre es va
presentar aquest conveni als centres
d'estudis i societat civil en general, al Palau
Marc de Barcelona. Van explicar el conveni
als assistents l'Honorable Sr. Ferran
Mascarell –Conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya-, el senyor Ferran
Bello –director del Centre de Promoció de
la Cultura Popular i Tradicional Catalana i
president de l'Institut Ramon Muntaner-, el

signatura del Conveni de Col·laboració
de l'Institut Ramon Muntaner amb el
Departament de Cultura de la
Generalitat

Conveni de col·laboració amb el Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació per a la participació en la gestió de
l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC).

Activitats dutes a terme en el marc d'aquest conveni.
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Presentació del conveni al Palau Marc.
Fons IRM.



senyor Josep Santesmases –president de la
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana
i vicepresident- i la senyora M. Carme Jiménez
–directora de l'IRM-.

Durant el darrer trimestre es va definir un
Protocol de Relacions entre el CPCPTC i l'IRM, així
com la distribució de tasques i les formes
transmissió de la informació necessàries per tal que
l'Institut pugui realitzar la seva feina amb eficàcia.
En la mateixa línia, L'Institut ha anat participant en
les reunions de les Antenes de l'Observatori
d'Etnologia de Catalunya: al Museu de la Pesca de
Palamós, l'octubre del 2006 i al Museu Comarcal de
l'Urgell (Tàrrega), el juny del 2007.

A grans trets, aquestes són les principals línies de
treball de l'Institut en relació a l'IPEC:

L' és
un servei de l'IPEC creat per al foment i la recerca
aplicada que treballa per tenir un coneixement
actualitzat de l'estat de la qüestió de la recerca
etnològica a Catalunya. Aquest estat de la qüestió es
materialitza en l'elaboració d'una base de dades
d'entitats, investigadors i recerques. Per tal d'anar
actualitzant el i

,
l'Institut facilita a l'Observatori les dades que li fan
arribar els centres d'estudi. En aquest sentit, al 2006
es va enviar un qüestionari als centres per tal de
recopilar totes aquelles activitats de recerca i difusió
de la cultura popular dutes a terme pels centres
d'estudis i entitats culturals i incorporar-les al
catàleg.

El és una publicació periòdica en línia
d'informació actualitzada sobre la recerca

Observatori per a la Recerca Etnològica

Catàleg de Recerca Investigadors
en Temes d'Etnologia de Catalunya de l'IPEC

Ridec
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Llatadores del Mas de Barberans fent
una demostració del treball de la

pauma. Cristina Cardona.

Presentació de les comunicacions a
la Casa de Cultura de la Sénia.

Hilari Muñoz.

Operàries de la Sénia fent demostració
d'elaboració artesana de pinzells.

Hilari Muñoz.



etnològica, que actua com a òrgan de difusió i canalització de la informació recollida per
l'Observatori de l'IPEC. L'Institut col·labora amb el seu equip de redacció aportant continguts
per a les diverses actualitzacions. S'hi fan arribar especialment aquelles notícies, articles de
fons i novetats editorials del camp de l'etnologia que duen a terme o poden interessar als
centres d'estudis i entitats culturals.

Les Jornades d'Etnologia de Catalunya són una altra de les línies de treball de l'Institut amb
l'IPEC. El 2 de desembre del 2006 es va celebrar a la Sénia (el Montsià) la

, dedicada al tema “La dona en la societat ebrenca”.
Organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Fundació
Universitària Doctor Manyà, amb la col·laboració de diverses entitats com el Centre d'Estudis
Seniencs, la jornada va comptar amb l'Institut com a membre de la comissió organitzadora

Actualment, l'Institut, com a membre de la comissió organitzadora, està treballant en la que
serà la , que se celebrarà el proper 17 de
novembre a la Torre de l'Espanyol (la Ribera d'Ebre) i tindrà com a tema genèric les
construccions tradicionals a les Terres de l'Ebre.

Al mes d'abril del 2007 el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana
va demanar a l'Institut la seva mediació per tal de sol·licitar als centres d'estudis i entitats
culturals la seva col·laboració en un

que està duent a terme la Direcció General de Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura i Mitjans i Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Es van
traslladar al Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana les propostes que
van fer els centres d'estudis d'elements i espais d'interès etnològic de la seva àrea d'influència,
per tal d'elaborar un llistat d'elements a incloure en l'esmentada web.

Des de principis del 2007 es pot consultar al portal de l'Institut la titulada
. Aquesta web

permet accedir a l'apartat de la web del Departament de Cultura dedicat a l'IPEC. També hi ha
un enllaç amb la revista en línia de l'IPEC – Ridec-. Altres apartats d'aquesta web són
Activitats, on s'expliquen aquelles activitats d'etnologia en les quals hi participa l'IRM,
Notícies i Articles, també dedicats a temes de cultura popular vinculats als centres i instituts
d'estudis.

VI Jornada
d'Etnologia de les Terres de l'Ebre

VII Jornada d'Etnologia de les Terres de l'Ebre

projecte de difusió del patrimoni cultural català a
través d'una web

web Participació
de l'Institut Ramon Muntaner en l'Inventari del Patrimoni Etnològic
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Altres activitats de caire etnològic en les quals participa
l'Institut Ramon Muntaner

Aprincipis del 2006, el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana va
convidar l'Institut a participar en el 10è. Curs de Jocs Tradicionals de la FESTCAT a Horta de
Sant Joan, a través de l'organització d'una jornada en la qual els centres d'estudis mostressin
les seves recerques recents sobre jocs tradicionals. D'aquesta manera es va configurar, en
col·laboració amb el Centre de Documentació-Ecomuseu dels Ports, la

, que va tenir lloc el 22 de juliol a
l'Ecomuseu dels Ports.

El programa de la jornada es va
materialitzar amb una ponència i vint-i-
vuit treballs de recerca i/o aplicació,
presentats per dinou centres d'estudis i
entitats culturals. L'Institut va publicar
les actes, que es van presentar el 21 de
juliol de 2007, durant la II Jornada sobre
Recerca i Etnologia : e ls Jocs
Tradicionals i les Noves Tecnologies.

I Jornada sobre
Recerca i Patrimoni Etnològic: Els Jocs Tradicionals
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Portada i contraportada
de les actes de la
Jornada Recerca i
Patrimoni Etnològic: els
Jocs Tradicionals.
Psicogràfics, 2006.

Presentació de
comunicacions a la

Sala d’Imatge de
l’Ecomuseu dels
Ports. Fons IRM,

2006.



A l'octubre del 2006 es va celebrar al
Museu del Traginer (Igualada) la

. L'Institut
va formar part del comitè organitzador de la
jornada, la qual va comptar amb una
important presència de membres de centres
d'estudis.

Al mes de novembre, arran d'una primera reunió amb Jordi Pablo, director de la
, amb seu a Barcelona, es va arribar a un principi d'acord pel

qual l'Institut confeccionarà una web explicativa del fons de la Fundació, incloent-la
posteriorment al seu portal. D'aquesta manera es facilitarà l'accés dels investigadors a aquest
considerable fons gràfic i documental especialitzat, actualment catalogat en la seva pràctica
totalitat.

Del 28 de març al 13 d'abril del 2007 es va poder visitar al Mas de la Coixa, seu de l'Institut,
l'exposició .

L'exposició, cedida per la Fundació el Solà de la Fatarella,
mostra a través de materials gràfics diversos el dinamisme
sociocultural que va viure aquesta població de la Terra Alta
durant la transició espanyola. Aquest fou el tema de la xerrada
que van donar diversos membres de la Fundació el Solà als
assistents a la inauguració, com a complement de la mostra.

Jornada
Museus i Centres d'Interpretació dins
l'Àmbit Etnològic a Catalunya

Fundació
PrivadaArxiu Festiu Catalunya

“30 anys d'història a través del disseny gràfic d'un ciutadà de la Fatarella”
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Cartell de l’exposició.
Titus, 2005.

Conferència inagural a la sala d’exposicions de
l’Institut Ramon Muntaner. Fons IRM, 2007.

Portada del programa de la jornada. Quadra
de Cal Ros, 1945 (AMT/CAR).



Foment de la recerca en l'àmbit de l'etnologia

Per tal de fomentar la investigació en el camp de l'etnologia, l'Institut treballa en la
, posant en contacte antropòlegs o

estudiosos amb experiència en recerca etnològica, amb centres d'estudis que volen començar a
treballar aquests aspectes als seus territoris d'estudi i ho sol·liciten. També s'han atès a aquells
centres que demanen informació o contactar amb altres entitats que treballen i/o publiquen
temes similars de cultura popular.

Aquesta línia de treball comença per la presa de contacte amb centres d'estudis,
universitats, investigadors particulars, col·leccionistes privats, estudiants i altres entitats, i
continua posant aquests diversos actors en contacte per tal que puguin conèixer els interessos
comuns que possibilitin la materialització de propostes de recerca.

En aquesta dinàmica de foment de la recerca etnològica s'inclouen aquells projectes de
museïtzació de col·leccions de caire etnològic propietat de centres d'estudis -o gestionades per
centres d'estudis- que compten amb l'assessorament de l'Institut. Es fa seguiment d'aquells
projectes dotats amb un ajut de l'Institut que tenen com resultat la museïtzació d'una col·lecció
de caire etnològic, assessorant en aspectes museogràfics, de recerca i de documentació de
col·leccions.

Actualment s'està fent seguiment dels següents projectes: L'Espai Etnològic de Cervelló-
Cal Badia, gestionat pel Grup de Recerca de Cervelló; El Museu de la Pauma, impulsat per
l'Ajuntament de Mas de Barberans amb la col·laboració del Centre d'Estudis lo Lliscó; la
catalogació del fons etnològic i la museïtzació de la casa Rogent, de Collbató, projecte que
compta amb la col·laboració de l'Associació Cultural del Montserrat, i la catalogació de la
col·lecció etnològica de Can Pedrosa, duta a terme pel Centre d'Estudis Santjustencs.

Dos d'aquests centres d'estudis estan treballant en un projecte de Recerca Documentació de
l'IPEC, després que aquest organisme els hagi concedit un ajut en la convocatòria del 2006.

En el seu intent d'apropar els centres d'estudis al món universitari, l'Institut ha iniciat un
projecte de recerca conjunta amb el Departament d'Antropologia Cultural de la Universitat
Rovira i Virgili. Durant el primer trimestre del 2007 es va lliurar a l'esmentat departament un
dossier amb nou propostes de recerca fetes per centres d'estudis del Camp de Tarragona i
Terres de l'Ebre per tal d'incitar a la recerca als estudiants d'Antropologia, en col·laboració
amb les entitats d'estudis locals i comarcals.

creació
d'equips de recerca en temes de cultura popular
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Després de diferents converses, la solució per
a la seva continuïtat va ser la signatura d'un
conveni entre i l'Institut Ramon
Muntaner perquè el suplement aparegui quatre
cops l'any. L'Institut és el responsable dels
continguts i s'encarrega de l'edició. Una
altra diferència respecte a l'etapa anterior és que
només és distribuït als subscriptors de la revista,
no es pot trobar als quioscos.

En aquesta nova etapa hi ha hagut canvis en la
direcció i el consell de redacció. Els actuals
directors són Josep Santesmases i Ramon
Arnabat i el consell de redacció està integrat per: Victoria Almuni, Josep
Casanovas, Narcís Figueras, Antoni Gavaldà, Oriol Granados, Oscar Jané, M.
Carme Jiménez, Marina Miquel, Conxita Mir, Vicent Olmos, Lourdes Plans, Joan
Peytaví, Joaquim M. Puigvert, Mercè Renom, Pedro Rújula, Enric Saguer,
Sebastià Serra, Carles Santacana, Gemma Tribó, Carles Vicente i Francesc Viso.
Pineda Vaquer col·labora en la confecció de la tria de novetats. Amb les
modificacions que s'han produït s'ha intentat que hi hagués una major
representació territorial del conjunt dels territoris de parla catalana i també
especialistes en diferents àmbits temàtics.

Per poder tirar endavant el projecte comptem amb el suport de la Diputació de
Barcelona i de la Diputació de Girona i s'està treballant per tal de trobar altres
complicitats, a més de la important col·laboració dels centres i instituts d'estudis.
Per aquest motiu us demanem que ens feu arribar les vostres publicacions per tal
que puguin ser ressenyades.

Durant la segona meitat de 2006 l'Institut Ramon Muntaner i la Universitat
Oberta de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per tal que els seus
estudiants puguin realitzar els treballs de final de carrera vinculats a projectes
d'investigació de centres d'estudis.

L'Avenç

L'Avenç

Conveni de col·laboració amb la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC)
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L'Institut Ramon Muntaner disposa d'una convocatòria d'ajuts per a projectes
d'investigació i difusió cultural i això li permet conèixer de primera mà un nombre important
dels projectes en què els centres i instituts d'estudis estan treballant.

Després de donar a conèixer aquest acord de col·laboració als centres, l'Institut va
seleccionar una desena de projectes per tal que s'oferissin als estudiants interessats. Finalment
van ser dos els triats: el disseny d'una pàgina web a partir del projecte

del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa i un
estudi de públic i d'aprofitament per part dels centres d'estudis de l'exposició “Lluís
Companys i la seva època” coordinada per la CCEPC.

Després de l'avaluació dels resultats dels dos treballs, aquests han estat molt positius i per
tant s'ha pogut constatar que una col·laboració d'aquest tipus pot resultar de gran interès tant
per a la Universitat i als seus estudiants com per als centres d'estudis.

En aquests moment s'ha enviat una nova proposta i estem a l'espera de què se'ns notifiqui si
hi ha algun estudiant interessat en algun projecte.

Si algun centre està interessat en participar en aquesta col·laboració només cal que es posi
en contacte amb nosaltres i ens faciliti les característiques del projecte que vol oferir per tal
d'avaluar si el podem tenir en compte de cara a noves convocatòries.

L'any passat ja us vam anunciar la signatura d'una aliança entre la Xarxa de Custòdia del
Territori i l'Institut Ramon Muntaner que tenia com a principal objectiu obrir línies de
col·laboració entre les dues institucions que, a posteriori, repercutissin en les entitats a les
quals donen suport.

Al llarg d'aquest any s'ha donat a conèixer a les entitats l'aliança i s'han dibuixat algunes de
les possibles vies de col·laboració que esperem poder encetar en breu: la custòdia en temes de
patrimoni cultural i l'establiment d'aliances entre centres d'estudis i entitats de custòdia. De
tota manera, aprofitem per recordar-vos que si hi ha alguna entitat que estigui interessada en la
custòdia del territori o a emprendre accions conjuntes amb entitats de custòdia del territori
només cal que es posi en contacte amb la Xarxa i us assessoraran.

Recuperació de la

memòria històrica de Terrassa, 1939-1979

Aliança amb la Xarxa de Custòdia del Territori
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Col·laboració amb el Museu de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya. Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya

Col·laboració amb la revista

Nous convenis

Sàpiens

Des de fa diversos anys, el Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa està duent a terme,
en col·laboració amb estudiosos, entitats i institucions culturals d'arreu de Catalunya,
l' . Enguany el museu ha demanat la
col·laboració de l'Institut Ramon Muntaner en la coordinació de l'inventari del patrimoni
industrial de les comarques del Baix Ebre i del Montsià. Les entitats que duen a terme el treball
de camp i confecció de la base de dades són el Centre d'Estudis Històrics del Baix Ebre i el
Centre d'Estudis Seniencs, respectivament.

Una de les últimes col·laboracions que ha signat l'Institut Ramon Muntaner ha estat amb la
revista de divulgació històrica , amb l'objectiu de donar difusió a les activitats dels
centres d'estudis des d'aquesta revista, una de les més llegides del territori i amb un perfil de
lector que pot estar interessat en aquestes activitats.

En aquest acord de col·laboració s'han concretat tres línies. En primer lloc, l'enviament
mensual de les activitats dels centres d'estudis per tal de poder-les afegir a l'agenda de la
revista ; en segon lloc, l'enviament d'un llistat dels llibres editats pels centres d'estudis
per si els pot interessar fer alguna ressenya o fer-ne un reportatge i, per últim, la proposta de
temes sortits de l'àmbit local i comarcal que puguin ser atractius per al públic en general i que
siguin molt divulgatius.

Si esteu interessats en aquesta col·laboració, només cal que us poseu en contacte amb
l'Institut Ramon Muntaner mitjançant el telèfon 977 49 17 57 o bé l'adreça electrònica
pineda@irmu.org.

En els darrers mesos s'ha treballat per tal de tancar dos nous convenis:

Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya

Sàpiens

Sàpiens
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Sudirecció General d'Arxius del Departament de Cultura i Mitjans de

Comunicacció de la Generalitat de Catalunya

Universitat Rovira i Virgili, projecte Campus Extens

L'objectiu d'aquest conveni és incrementar les línies de col·laboració entre els centres
d'estudis i els arxius comarcals amb l'objectiu d'intercanviar informació que pugui resultar de
gran interès per ambdues entitats. Una més fluïda comunicació pot ajudar per una banda, a
incrementar els fons dels arxius i el seu coneixement sobre els fons privats que existeixen en el
seu territori; aquesta informació pot ser fonamental a l'hora d'elaborar el cens d'arxius de
Catalunya per part de la Subdirecció General d'Arxius del Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Per l'altra, pot beneficiar a la recerca que es
realitza des dels centres d'estudis amb noves línies de treball i amb la incorporació
d'investigadors.

En breu es donarà a conèixer el text del conveni i s'aniran proposant diferents vies que
afavoreixin aquest treball conjunt.

Es tracta d'un projecte que només tindrà incidència en l'àrea del Tarragonès i les Terres de
l'Ebre, ja que és l'àmbit territorial principal d'actuació d'aquesta Universitat.

Es tracta d'establir col·laboracions entre la URV, els centres d'estudis i els ajuntaments per tal
de posar en marxa i dinamitzar espais culturals i de suport de la URV en el territori. Per tal de
tirar endavant el conveni s'ha consultat a diferents entitats i després de realitzar alguns apunts i
modificacions s'ha arribat a la conclusió que el projecte pot ser molt beneficiós per a les entitats,
per als seus membres i per al conjunt del territori.

Actualment, encara s'estan concretant alguns punts i el protocol d'actuació. En cada cas,
l'Institut informarà al centre d'estudis del projecte i de la proposta de col·laboració, vetllant pels
interessos dels centres, i serà cada centre el que decidirà finalment si l'interessa formar-ne part.

Des de l'Institut es creu que pot ser una bona eina per tal d'incrementar la col·laboració entre
les universitats i els centres d'estudis i també per a agilitzar les relacions entre els centres i les
administracions locals per tal d'aconseguir tenir programacions culturals locals coordinades i de
qualitat. A més a més, pot servir d'experiència pilot per provar d'implantar col·laboracions
similars en d'altres espais territorials.
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Calendari 2007.

Després de la gran acollida que l'elaboració d'un calendari dels centres d'estudis per

a l'any 2006 va tenir entre les entitats, des de l'Institut vam decidir convertir-lo en un

dels nostres projectes anuals, ja que creiem que és una bona eina de difusió i de

coordinació.

En el cas del calendari del 2007 cal destacar la gran col·laboració de les entitats, ja

que van ser moltes les que van enviar les activitats que ja tenien programades. En

aquesta edició vam triar com a imatges detalls de la seu social de l'Institut Ramon

Muntaner, el mas de la Coixa de Móra la Nova. Un altre fet que cal ressaltar és que

institucions i persones que l'havien rebut l'any 2006 es van posar en contacte amb

nosaltres per si els hi podíem tornar a enviar, ja que els permetia estar al dia de les

activitats dels centres i de l'Institut.

El mes de setembre posarem en marxa la campanya de recollida d'informació per a

la confecció del calendari del 2008. Per aquest motiu, agrairíem a tots els centres que

tingueu ja activitats programades que ens les féssiu arribar abans del dia 23 de

novembre de 2007.

6
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Balanç de les convocat÷÷òries d ajuts
a activitats 2006-2007

’

Activitats entre el juliol i el desembre de 2006

Entre juliol i desembre de l'any 2006 van tenir lloc tot un conjunt d'activitats (un

total de tretze) que us anunciàvem en la memòria anterior i que van rebre el suport

econòmic de l'Institut a través de la seva IV Convocatòria d'ajuts.

70 anys / Ribagorça a la Història. Jornades sobre la Guerra Civil

Cursos de català dins i fora del domini lingüístic de la llengua catalana.

15a. Trobada Cultural del Matarranya

.Aquestes jornades,
que es van realitzar durant tot l'any 2006, van estar organitzades pel Centre d'Estudis
Ribagorçans, amb la col·laboració de la Universitat de Lleida. Aquestes jornades constaren
de dotze intervencions, cadascuna de les quals se celebraren en diferents poblacions de la
Ribagorça, com ara Graus, Erill la Vall, Peralta de la Sal, el Pont de Suert o Benavarri, i en les
quals intervenia un conferenciant, que tractava diferents aspectes de la Guerra Civil
espanyola a la Ribagorça.

Aquests
cursos es van realitzar durant tot el 2006, des del 3 de gener fins el 28 de desembre, amb
descansos als mesos de juny, juliol, agost i setembre. Organitzats per l'Associació Cultural
del Matarranya i la Iniciativa Cultural de la Franja, estigueren adreçats, com en anteriors
edicions, a alumnes de dins i fora del domini lingüístic de la llengua catalana i es realitzaren a
pobles catalanoparlants del Matarranya, com ara Vall-de-Roures, Nonasp, Maella, Fabara i
Calaceit, a més d'Alcanyís i Casp, poblacions fora del domini lingüístic del català.

L'organització constata any rere any l'interès en aprendre la llengua catalana i l'elevada
participació dels alumnes en les activitats complementàries.A partir d'aquests cursos alguns
alumnes van presentar-se a exàmens per obtenir el nivell de català.

organitzada per l'Associació Cultural del
Matarranya i la Iniciativa Cultural de la Franja i duta a terme entre el 4 i el 6 d'agost de 2006 a
Arenys de Lledó (el Matarranya). Aquesta trobada va agrupar diverses activitats culturals,
com ara visites guiades a l'exposició “Desideri Lombarte:Ataüllar el món des del Molinar” i
tallers didàctics basats en aquesta exposició; la fira de jocs “Flostics Lúdics”; la presentació
de l'exposició “La llengua catalana a l'Aragó”; una taula rodona sobre el tractament de la
llengua catalana a l'Estatut d'Aragó, amb representants, a nivell autonòmic i comarcal, de
tots els partits polítics aragonesos i moderada per José Miguel Vallés, director del periòdic

; i la presentació del llibre
, de Pere Navarro (Universitat Rovira i Virgili), a càrrec d'Artur Quintana, a més

de concerts de música i altres espectacles.

,

La Comarca Aproximació geolingüística als parlars del

Matarranya
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Jornada sobre Ramon Cabrera al Matarranya

XVIII Jornades d'Estudis Penedesencs. El Penedès dins la Catalunya Moderna

VI Col·loqui Internacional sobre Problemes i Mètodes de la Literatura Catalana

Antiga. Francesc Fontanella. Una obra, una vida, un temps

, activitat inclosa dins dels actes de
l'Any Cabrera 2006 i organitzada per l'Associació Cultural del Matarranya i la Iniciativa
Cultural de la Franja. Aquesta jornada es va dur a terme el 23 de setembre de 2006 a Beseit
(el Matarranya) i va constar de diverses conferències, que van tractar temes com ara la
formació del carlisme a la regió dels Ports, a càrrec de Núria Sauch; el carlisme al Baix
Aragó, per part de Pedro Rújula; l'evolució carlista al Matarranya, a càrrec de Josep Sánchez
Cervelló i els personatges carlistes del Matarranya, per part de Joaquim Monclús Esteban.A
més d'aquestes intervencions, es va dur a terme una taula rodona, sota el tema “La influència
de Cabrera a l'estructuració carlista al Matarranya” i una visita guiada pels itineraris carlistes
a Beseit i Vall-de-Roures a càrrec de Senda i coordinada perAlbert Moragrega, per finalitzar
la jornada amb l'escenificació de l'episodi més negre del carlisme: l'assassinat de la mare del
general Cabrera.

,
organitzades per l'Institut d'Estudis Penedesencs, el Grup d'Estudis Sitgetans, el Centre
d'Estudis del Gaià i el Grup d'Estudis Històrics i Culturals de Sant Quintí de Mediona.
Aquestes jornades es van dur a terme el 29 i 30 de setembre i el 6 i 7 d'octubre de 2006 a
Vilafranca del Penedès (l'Alt Penedès), Vilanova i la Geltrú (el Garraf) i el Vendrell (el Baix
Penedès), amb l'objectiu de donar continuïtat a les XVII Jornades d'Estudis que van girar al
voltat del Penedès Medieval i de seguir els propers anys cap a l'època contemporània. El títol
de les XVIII Jornades, en clara referència a l'obra de Pierre Vilar, es va realitzar per tal de
recollir en forma de comunicació els treballs de recerca sobre el Penedès dels segles XVI,
XVII i XVIII en àmbits tan diversos com la vida política i institucional, la societat, la
població, la cultura i les mentalitats, la ciència i la tecnologia, l'art i la literatura, les
tradicions i el folklore i el territori i el paisatge. Les conferències (6 i 7 d'octubre) i les
comunicacions (30 de setembre) presentades s'agruparen en diferents àmbits temàtics i la
conferència inaugural (29 de setembre) va anar a càrrec de Josep M. Torras i Ribé.

organitzat per l'Institut de
Llengua i Cultura Catalanes i el Departament de Filologia Catalana de la Universitat
d'Alacant. Aquest col·loqui es va celebrar els dies 5 i 6 d'octubre de 2006 a Girona (el
Gironès), amb la voluntat d'afavorir la trobada, la posada en comú i el debat dels
especialistes en història i cultura del segle XVII català. Amb Francesc Fontanella (poeta i
autor dramàtic del segle XVII) com a fil conductor, aquest Col·loqui tingué com a
pretensions aprofundir en el coneixement d'un període històric, cultural i literari com fou el
del s. XVII i d'una figura del període literari català modern, mitjançant el debat i l'intercanvi
entre diversos especialistes. El Col·loqui es va dividir en cinc sessions: context històric;

,
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context cultural i literari; aspectes generals de l'obra fontanelliana i poesia i teatre
fontenellians. L'acte de la inauguració va anar a càrrec de la rectora de la UdG i el de cloenda,
a càrrec de Pere Gimferrer.

. Aquest
congrés, que es va realitzar els dies 20, 21 i 22 d'octubre de 2006 a Figueres (l'Alt Empordà),
estigué organitzat per l'Institut d'Estudis Empordanesos i comptà amb el suport de la
Fundació Territori i Paisatge, la Tramuntana, la Fundació Castell de Peralada i el Patronat
Francesc Eiximenis. Els objectius d'aquest congrés foren estimular la recerca sobre temes
empordanesos per part dels investigadors del país, donar a conèixer l'estat actual dels estudis
que es realitzen sobre la comarca i, per altra banda, celebrar el cinquantenari de l'Institut
d'Estudis Empordanesos. El congrés es va distribuir en cinc sessions, desenvolupades en
tres seus, i hi va haver cinc ponents: Jordi Sargatal, Narcís Soler, Josep M. Fradera, Vinyet
Panyella i Joan Noguer. S'hi van presentar seixanta-quatre comunicacions i hi van participar
cent vint congressistes.

organitzat pel Centre d'Estudis
Ignasi Iglésias de Sant Andreu del Palomar amb la col·laboració de l'Ajuntament de
Barcelona, l'Institut d'Estudis Catalans, la Direcció General de Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i l'Institut
Ramon Muntaner.Aquest congrés es va dur a terme a Barcelona els dies 20, 21 i 22 d'octubre
de 2006, amb l'objectiu d'exposar i debatre quin és el paper que tenen i que han de tenir en un
futur els centres d'estudis en la conservació i valorització del patrimoni històric del seu
entorn dins el marc legal vigent i a la llum de les seves experiències concretes. El divendres
dia 20 es va produir la sessió d'inauguració i la presentació de les jornades, a la qual van
participar diversos membres de les organitzacions que van organitzar i col·laborar amb el
congrés. També va tenir lloc la primera ponència, a càrrec de Gemma Hernández i les vuit
comunicacions del primer àmbit, titulat “Els centres d'estudis en relació al patrimoni
cultural segons la legislació actual. Estat de la qüestió”. El dia 21 d'octubre va tenir lloc la
segona ponència, a càrrec de Joan J. Busqueta i d'Horacio Capel, que tractà el tema de “El
paper dels centres d'estudis en la recerca i la protecció del patrimoni cultural”, àmbit en el
qual van presentar-se vuit comunicacions més. El tercer àmbit, “El paper dels centres
d'estudis en la difusió i projecció social del patrimoni cultural”, comptà amb una ponència a
càrrec de Carles Riba i de JoanA. Frigola i dotze comunicacions més. Finalment, el dia 22 es
va realitzar una visita als llocs emblemàtics del patrimoni cultural de SantAndreu.

Congrés “El paisatge. Element vertebrador de la identitat empordanesa”

Jornades. “Els centres d'estudis i el patrimoni cultural: el paper dels centres

d'estudis en la protecció, recerca i difusió del patrimoni”,
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Congrés. La corona catalanoaragonesa a la Baixa Edat Mitjana. Bernat de

Fonollar, Viceprocurador de Jaume II

Congrés Internacional “Ramon Cabrera i el Fenomen Carlista”

I Jornada sobre el mercat cultural català

, a càrrec de l'Ajuntament de Sitges, l'Institut
d'Estudis Penedesencs i el Grup d'Estudis Sitgetans. Aquest congrés es va realitzar del 25 al
27 d'octubre de 2006 a Sitges (el Garraf). Els actes van consistir en una cerimònia inaugural,
a càrrec de Joan-Francesc Mira; en l'exposició de tres comunicacions, algunes de les quals
versaven sobre temàtiques directament imbricades amb la persona de Bernat de Fonollar,
mentre que d'altres se centraren en elements culturals i literaris de la seva època; i en quatre
ponències –a càrrec de Jaume Oliver, Bernat Muniesa, Josep Torró i Maria Djurdjevich-.
L'últim dia, el congrés es va centrar en la iconografia i en la història cultural i es dugueren a
terme diverses activitats complementàries, com ara conta contes, passis de pel·lícules de
temàtica medieval o una conferència sobre la cuina medieval.

organitzat per
Amics i Amigues de l'Ebre, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Planers, de l'Arxiu
Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre, de la Universitat Rovira i Virgili i de l'Institut
Ramon Muntaner. Aquest congrés es va dur a terme entre el 26 i el 29 d'octubre de 2006 a
Tortosa (el Baix Ebre) i tenia com a objectiu principal fer una altra mirada (popular i
transversal) sobre el carlisme; contribuir a la interpretació de les claus històriques,
polítiques i socials del territori (les comarques de l'antiga diòcesi de Tortosa); posar al dia les
aportacions sobre Ramon Cabrera, el carlisme i el seu context sociopolític; contribuir a
destriar la part històrica i la part mítica del cap carlista i difondre a tots els nivells possibles el
significat de la figura de Ramon Cabrera i la transcendència històrica, política i social de les
tensions del segle XIX.

Entre els dies 26 i 29 d'octubre de 2006 un total de tretze ponències i setze comunicacions
ompliren els diferents espais del Congrés sobre el fenomen del carlisme. Aquest Congrés
també representà una espècie d'acte de cloenda dins les activitats que diversos centres
d'estudis i entitats culturals de les Terres de l'Ebre, el Priorat, la Franja, el Maestrat i els Ports
van posar en marxa l'any 2006 dins l'anomenat Any Cabrera, que van ser coordinades per
l'Institut Ramon Muntaner i que es van estendre durant tot l'any 2006.

, que es va dur a terme l'11 de novembre de
2006 a Tortosa (el Baix Ebre), per part de la Federació d'Organitzacions per la Llengua
Catalana (FOLC) i el Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les Comarques Centrals dels
Països Catalans (Lo CEL). Aquesta jornada es va preparar per tal d'analitzar els problemes
que hi ha per a que els productes catalans circulin arreu del territori a través de l'òptica de
l'ensenyament. El seu objectiu consistí en dinamitzar un mercat cultural català que es troba
en aquests moments dividit en diferents estats i, dins de l'Estat espanyol, en diferents unitats
administratives. La jornada es va orientar de cara a aprofundir en el coneixement pràctic de

,
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la situació del mercat en cada àmbit previst i en l'elaboració de propostes d'actuació que
sorgeixen dels mateixos sectors implicats. Aquestes consistiren en una exposició de
propostes de solucions i una taula rodona entorn del mercat cultural català. La jornada
comptà amb diverses conferències i intervencions d'experts al voltant de la temàtica objecte
d'anàlisi i debat.

organitzada per l'Associació
d'Història Rural de les Comarques Gironines, juntament amb el Centre de Recerca
d'Història Rural de la Universitat de Girona i el Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona.
Aquesta activitat es va realitzar el 24 de novembre de 2006 a la Facultat de Lletres de la
Universitat de Girona. L'objectiu de la jornada va ser reflexionar sobre els lligams de la
ramaderia amb la veterinària a Catalunya i Girona en els segles XIX i XX des d'una
perspectiva multidisciplinària i es va organitzar en dos parts.A la primera es van dur a terme
quatre ponències, a càrrec de Joaquim M. Puigvert, Martí Pumarola, Josep Pujo i Enric
Saguer, mentre que la segona va consistir en una taula rodona sobre el futur de la professió
veterinària, en la qual van intervenir Bernat Serdà, Carme Carretero, Imma Arpa i Jordi
Cairó.

. Aquest acte,
organitzat per l'Associació Cultural del Matarranya, juntament amb la Iniciativa Cultural de
la Franja, es va realitzar el dia 6 de gener de 2007. L'homenatge consistí en una sèrie
d'intervencions que recordaren l'important paper d'Antoni Llerda en la recuperació de la
llengua i la cultura catalana al Matarranya, així com la seva tasca de recerca
etnomusicològica i en el món de les bandes de música. Hi van participar Joan Lluís Camps,
que va realitzar una exposició sobre la vida cultural dins de l'àmbit de les publicacions on
Llerda va començar; Rosa Domenech, Consellera de Cultura de la Comarca del Matarranya,
que va llegir alguns articles realitzats per l'homenatjat i la presidenta de Corals del
Matarranya, que va centrar la seua intervenció en la trajectòria musical de Llerda. L'acte va
complementar-se amb una representació de Corals de Matarranya, que van interpretar
diverses peces musicals. El President de la Diputació Provincial de Terol, el Sr. Ángel
Gràcia, va tancar la jornada explicant la trajectòria política i cultural d'Antoni Llerda.

Després del sopar, Carles Sancho va presentar el llibre .

Jornada d'Història de la Veterinària i de la Ramaderia

Homenatge a l'activista defensor de la cultura catalana Antoni Llerda

,

Antoni Llerda, terra i llengua
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Activitats 2007
V Convocatòria d'ajuts per a l'organització de

congressos, jornades i cursos

Activitats 2007: les que ja han tingut lloc

III Jornades d'Història Local i Patrimoni Cultural a l'Illa de Menorca

La desfeta d'Alcoi (1707-1708). Seminari sobre la Guerra de Successió

, organitzades
pel Centre d'Estudis Locals Fòrum 3r. Mil·lenni (Alaior) i l'Institut Menorquí d'Estudis.

Entre el 26 i el 28 de gener de 2007 es van celebrar aquestes Jornades, que van tractar
aspectes relacionats amb la història local i el patrimoni cultural a l'illa de Menorca, amb
comunicacions també relacionades
amb l'illa de Mallorca, i que va comptar
amb la participació d'entesos en la
matèria de Menorca, Mallorca i
Catalunya.

Es van presentar un total de catorze
comunicacions al local de l'Associació
Cultural i Recreativa (ARC) des
Migjorn Gran (Menorca), a més d'altres
actes culturals celebrats en el marc de
les Jornades i dues visites guiades.
L'organització pretén que aquestes
jornades siguin un punt i seguit, amb una nova trobada el 2008 a Alaior, per a donar
continuïtat a aquest projecte cultural.

, realitzat pel
Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics els dies 1, 7, 15, 22 i 24 de març de 2007 a
Alcoi (l'Alcoià).

Aquest Seminari tractà sobre el fenomen de la guerra de Successió i més concretament
sobre la resistència d'Alcoi, que va aguantar durant sis mesos els successius assalts
borbònics fins que, finalment, el 9 de gener de 1708 va claudicar.

Al llarg d'aquells dies van haver-hi quatre conferències que tractaren la temàtica de la
guerra de Successió: “València i el context europeu”, conferència a càrrec de Carmen Pérez
Aparicio (Universitat de València); "La Nova Planta i el corregiment d'Alcoi", a càrrec
d'Enrique Giménez (Universitat d'Alacant); "L'exili austriacista", conferència a càrrec
d'Agustí Alcoberro (Universitat de Barcelona) i el 22 de març va haver-hi una taula redona,

Imatge cedida pel Centre d'Estudis Locals - Fòrum 3er.
Mil·lenni d'Alaior.
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amb diversos especialistes i sota el títol "Les conseqüències de la desfeta per a la història
d'Alcoi". El dia 24 va estar dedicat a la realització d'una excursió guiada a Almansa, per a
visitar l'indret de la batalla.

Jornada
dura a terme per l'AssociacióArtur Bladé i Desumvila.

La jornada es va realitzar el 3 de març de 2007 a Benissanet (la Ribera d'Ebre), encara
que el dia 2 a la tarda ja va realitzar-se les inauguracions del Centre Cultural Artur Bladé i
Desumvila i de l'exposició "Artur Bladé i Desumvila: escriptor de l'Ebre català, cronista de
l'exili" i es va presentar el núm. 5 de la
revista cultural . El dia 3 va
iniciar-se amb la ruta literària "El
Benissanet d'Artur Bladé", des del
Centre Cultural ABD, i amb una
posterior ofrena floral a la tomba de
l'escriptor. Després es va realitzar la
presentació de l' d'Artur
Bladé i Desumvila (volums 1 i 2), així
com també la presentació del llibre

(edició a cura de Joan
M. Pujals). Van intervenir-hi Joan M.
Pujals, Josep S. Cid i Vicenç Villatoro.
Posteriorment, Pere Muñoz va realitzar una conferència titulada "Artur Bladé i Desumvila
vist de prop per..." i, per últim, la cloenda de la Jornada va anar a càrrec del Sr. Eduard Voltes,
secretari general del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya. La presentació del Secretari General va anar a càrrec del delegat de Cultura a les
Terres de l'Ebre, l'Il·ltre. Sr. Francesc Xavier Vega.

organitzada per l'Associació Cultural
Artur Bladé i Desumvila de Benissanet.

Aquesta ruta va inaugurar-se el 3 de març de 2007 amb motiu dels actes organitzats pels
cent anys del naixement de l'escriptor i va comptar amb una vintena de participants La ruta
literària, d'una hora i mitja de durada, recorre nou punts de la població de Benissanet (la
Ribera d'Ebre) com la Renaixença, la Font Gran, el Portal, el carrer de Bonaire, els carrers de
Dins, la plaça de la Verdura, l'Omplidor, la plaça de la Creu i la casa d'Artur Bladé. La ruta
vol informar de diversos aspectes de Benissanet basats amb textos, vivències i anècdotes
d'Artur Bladé i Desumvila.

Jornada Conèixer Artur Bladé Desumvila 2007. Centenari de l'escriptor.

Ruta literària "El Benissanet d'Artur Bladé",

L'Aufàbiga

Obra completa

Artur Bladé i Desumvila. Versos de la

guerra i de l'exili

.

Inauguració de la Jornada. Imatge cedida per l'Associació
Cultural Artur Bladé i Desumvila
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Trobada d'Entitats del Territori

l'Antiga Diòcesi de Tortosa

Jornades Internacionals als Escenaris de la Batalla de l'Ebre,

, organitzada
pel Centre d'Estudis de la TerraAlta.

El 24 de març de 2007 va tenir lloc a la
Fatarella (la Terra Alta) la IV Trobada
d'Entitats i Associacions Culturals del
Territori de l'Antiga Diòcesi de Tortosa,
amb l'assistència de vint-i-tres entitats.

L'obertura de la Jornada va anar a
càrrec de l'Il·tre. Sr. Joaquim Nin, diputat
delegat de Cultura; l'Il·tre Sr. Francesc
Xavier Vega, director dels Serveis
Territorials de Cultura de les Terres de l'Ebre; l'Il·lm. Sr. Josep Suñé, alcalde de la Fatarella,
el Sr. Àlex Farnós, director del Museu Comarcal del Montsià i el Sr. Pere Rams, president
del Centre d'Estudis de la TerraAlta.

Dins de la jornada es va donar a conèixer als centres d'estudis el projecte de la URV
Campus Extens, a càrrec de l'Excm. Sr. Santiago Castellà, vicerector de relacions externes
de la URV, així com també la presentació de la nova versió de , o incorporació de
les activitats dels centres d'estudis al catàleg de la Diputació de Tarragona, a càrrec de
l'Il·ltre. Sr. Joaquin Nin, diputat delegat de Cultura.

Per altra banda, les entitats també van exposar els seus projectes. La jornada es va
completar amb dues xerrades realitzades per membres de dos centres d'estudi de la zona. La
primera va ser “El pla municipal de dones a la Fatarella” a càrrec de Mercè Chiapella i Esther
Vilar, i la segona, la presentació de a
càrrec d'Antònia Serres.

organitzades els dies
11 i 12 de maig de 2007 per l'Associació No Jubilem la Memòria.

Les jornades van esdevenir un vehicle
per a recuperar, estudiar i divulgar els fets
històrics, polítics i socials del període de
la II República i la Guerra Civil
espanyola a la comarca del Priorat i a les
comarques de l'Ebre veïnes. Amb
aquestes Jornades es donaren a conèixer
els espais físics on van tenir lloc els fets
més significatius de la batalla de l'Ebre,
aprofundint en els fets concrets que es

l'e-cataleg

Les cases caigudes després de la Batalla de l'Ebre

Inauguració de la Trobada. Fons IRM
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van produir en els llocs afectats i establint les circumstàncies i dificultats que ha comportat la
recuperació d'aquests. Així, es va realitzar una visita a Marçà, on al casal de l'Associació es
va realitzar la inauguració de la nova exposició de NJLM de fotos fetes a la zona durant el
1939 i d'allí a Falset (el Priorat), Ascó (la Ribera d'Ebre), les Camposines, la Fatarella i
Gandesa (la TerraAlta), on es va visitar el museu del Centre d'Estudis Batalla de l'Ebre i es va
projectar el documental d'Alun Williams, . Les Jornades van seguir a
Corbera d'Ebre (la Terra Alta) on es va visitar el museu La Trinxera, i al Pinell del Brai (la
Terra Alta), on es va visitar també el museu Les Veus del Front i on es va projectar un
documental dirigit per David Leach, .

organitzats el 12 de maig de 2007 pel Centre Cultual
i Recreatiu La Unió de Torroja i el Centre d'Estudis del Priorat (CEP).

Els Jocs Florals de Torroja del Priorat (el Priorat) esdevenen una activitat amb gran
tradició a aquesta població, ja que aquest any se'n celebrà la trentena edició. La jornada va
estar presidida pel Sr. Joan Tost, vicepresident de la Diputació, a més d'altres autoritats
comarcals i locals, així com també pel jurat qualificador, encarregat de fer públic el
veredicte del certamen i de lliurar els premis als guanyadors. Va haver-hi una notable
participació al certamen, on hi van concursar també treballs del País Valencià i de les Illes.

La jornada es va completar amb la presentació del llibre de Miquel Martorell
i en acabar l'alcalde, l'Il·lm. Sr.Arcadi Oliveras, va fer

un parlament sobre “La globalització en el món d'avui”.

. La Jornada va estar organitzada pel
Centre d'Estudis Històrics de Terrassa el 17 de maig de 2007 a Terrassa (el Vallès
Occidental).

La III Jornada d'Art. L'art a la literatura i el cinema. De als
passant per i va estar configurada com una

jornada que pretenia oferir recursos que els docents poden aprofitar dins l'aula i que hauria
de permetre apropar els alumnes a través del cinema i la literatura als continguts que el
disseny curricular marca que s'han d'aprendre a l'assignatura d'Història de l'Art. L'acte va
anar a càrrec de M. Josep Castillo, professora de batxillerat i docent del Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.

organitzada per
l'Institut Menorquí d'Estudis del 17 al 19 de maig de 2007 a Maó.

Viatge de Retorn

Voices from a Mountain

Els

refugiats de la guerra civil 1936-1939

Terra de faraons Fantasmes de

Goya Els pilars de la terra La noia de la perla

Jocs Florals a Torroja del Priorat,

III Jornada d'Art. L'art a la literatura i el cinema

4a. Escola Europea de Primavera d'Història de la Ciència. Història de la ciència i

divulgació. Ciència, publicitat i propaganda (4th European Spring School of History

of Science and Popularization. Science, Publicity and Propaganda),
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L'Escola de Primavera, que va tenir lloc entre els dies 17 i 19 de maig a Maó (Menorca)
va tractar en clau històrica temes rellevants en relació a la ciència, la tecnologia i la medicina
des de la perspectiva de la popularització de la ciència, abordant les interseccions entre
ciència, publicitat i propaganda.

A les jornades van participar Vicente Benet (Universitat Jaume I, Castelló); Tilli Tansey
(Wellcome Trust Centre for the History of Medicine, Londres); Mark Walker (Union
College, Schenectady, Nova York) i el darrer dia hi va haver una taula redona moderada per
Enrique Perdiguero (Universitat Miguel Hernández, Elx).

, jornades organitzades pel
Centre d'Estudis Ribargorçans del 29 de juny a l'1 de juliol de 2007.

Les V Jornades d'Estudis del Centre d'Estudis Ribagorçans, celebrades a Benavarri (la
Ribagorça) del 29 de juny a l'1 de juliol de 2007, es van centrar en el següent títol: “La pèrdua
dels furs a la Ribagorça: de les alteracions comtals al Decret de Nova Planta. Les visions
actuals”. Si bé la temàtica de la present edició ha estat diferent de la de les altres anteriors, el
rerefons ha estat el mateix: potenciar els estudis sobre la comarca, així com també la cultura i
la llengua de la zona objecte d'estudi.

Associació
Cultural del Matarranya i Iniciativa Cultural de la Franja.

Aquests cursos de català tenen com a objecte ensenyar a escriure la llengua materna de
les persones de la nostra comarca, donat que són analfabetes per a escriure la llengua que
parlen, i també a ajudar els interessats a assolir un nivell oficial reconegut pel Consorci de
Normalització Lingüística de Catalunya o la Junta Qualificadora de Valencià, segons
s'interessin en examinar-se a Catalunya o a València. Aquesta activitat porta moltes
satisfaccions a l'Associació Cultural del Matarranya pel nombre de persones de diferents
edats que hi participen, tot i la insistència -intermitent- de diferents sectors en sembrar la
ignorància i la desinformació. És reconfortant veure com la gent gran que aprèn a escriure en
català i s'assabenten de la nostra història té més autoestima, comprovant que la llengua que
ells tenien "com d'anar per casa" és una llengua parlada per més d'onze milions de persones
al món i s'utilitza normativament i exclusiva a les escoles de Catalunya. És el tercer any
consecutiu que l'Associació Cultural del Matarranya endega el projecte de donar classes de
català a les comarques catalanoparlants de l'Aragó. Enguany torna impartir classes durant
els mesos de gener fins al desembre.

V Jornades d'Estudis del Centre d'Estudis Ribagorçans

Classes de català als pobles de la comarca del Matarranya i a Alcanyís,
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Activitats entre el juliol i el desembre de 2007

XVII Jornades Culturals. Trobada Cultural del Matarranya

Colloquium Studium Medievalis. Cultura visual, cultura escrita,

XIX Jornades d'Estudis Penedesencs. El patrimoni penedesenc ahir i avui,

elements per a una identitat,

Curs de caracterització de matèries primeres i la seva aplicació en arqueologia,

, organitzades per
l'Associació Cultural del Matarranya.

La XVII Trobada Cultural del Matarranya, que es durà a terme el 5 d'agost de 2007,
pretén promocionar, dignificar i normalitzar la llengua i cultura catalanes. S'organitzen actes
per als infants amb la realització de tallers interactius de contes, sempre relacionats amb
exposicions de la Iniciativa Cultural de la Franja. La jornada s'iniciarà al castell de Vall-de-
roures amb una visita guiada a l'exposició de Romà Vallès “Arquitectures còsmiques”.
Posteriorment, i a Calaceit, s'inaugurarà l'exposició “De la cuina al marc”, de José Miguel
Gràcia. Després es realitzarà una xerrada sobre “Els parlars del Matarranya” a càrrec del Dr.
Pere Navarro i conclourà la jornada l'espectacle poètic i musical de Montse Castellà,
“L'escriptor inexistent”.

organitzades pels
Amics de Besalú i el seu Comtat.

Les jornades d'estudi “Medioevum: cultura visual, cultura escrita” es realitzaran entre els
dies 3 i 6 de setembre de 2007 a Besalú (la Garrotxa) i s'estructuraran en nou conferències
distribuïdes al llarg d'aquests quatre dies. Les conferències versaran sobre un tema concret
d'història i/o d'art medieval.

organitzades per l'Institut d'Estudis Penedesencs.

Les XIX Jornades d'Estudis Penedesencs coincidiran aquest any amb el 30è. aniversari
de la creació de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Les jornades pretenen donar a conèixer
aspectes heterogenis de la comarca del Penedès: patrimoni cultural, agrícola, arqueològic,
industrial, literari, cultural, urbanístic,etc., amb la intenció de promoure el seu coneixement
i la seva valoració per part especialment de les generacions més joves. En aquest sentit, les
Jornades i l'exposició itinerant volen tenir un caràcter marcadament didàctic i també
d'inventari d'aquest patrimoni en el moment actual. Aquestes Jornades, que comencen el 28
de setembre, s'estendran al llarg dels caps de setmana dels mesos de tardor i es realitzaran de
forma descentralitzada per diferents municipis de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf.

organitzat pel Centre d'InvestigacionsArqueològiques d'Osona.

El Curs de caracterització de matèries primeres i la seva aplicació en arqueologia pretén
difondre nocions i criteris bàsics sobre les matèries primeres, adquirir nocions de
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metodologia de treball, anàlisi i síntesi per a la seua identificació i adscripció cultural,
econòmica i social. El curs s'estructurarà en quatre sessions: les matèries primeres a la
prehistòria. De l'abastiment a la gestió; els materials lapidaris a l'antiguitat. De la pedrera al
monument; la metal·lúrgia com a procés cultural. Del mineral a la foneria; la reconstrucció
paleoambiental a partir de la determinació dels recursos forestals de la prehistòria a l'edat
mitjana. El curs es realitzarà el dia 24 de novembre al Museu Episcopal de Vic (Osona).

realitzades per
l'Associació Cultural del Matarranya.

Amb motiu del centenari de l'Institut d'Estudis Catalans, l'Associació Cultural del
Matarranya organitzarà el proper mes d'octubre una jornada comptant amb la presència del
Dr. Ramon Sistac, membre corresponent de la Secció Filològica. També s'hi realitzaran
conferències en les quals hi participaranArtur Quintana, Hèctor Moret i Pere Navarro, entre
d'altres.

organitzat per l'Institut Privat d'Estudis Món Juïc.

El III Congrés per a l'Estudi dels Jueus en els Territoris de Llengua Catalana pretén
divulgar amb rigor científic la història, el pensament, la literatura i la ciència dels jueus que
van habitar en els territoris de llengua catalana. També pretén aprofundir en l'estat de la
qüestió de les comunitats jueves que actualment viuen als territoris de parla catalana i la seva
història contemporània. El Congrés se celebrarà entre els dies 15 i 18 d'octubre de 2007 a
Perpinyà (dies 15 i 16) i Barcelona (dies 17 i 18).

organitzades per l'Associació
Cultural del Matarranya

La Conselleria de Cultura de la Comarca del Matarranya organitza, amb l'Associació
Cultural del Matarranya, aquestes jornades, que es van començar a celebrar a partir de
2003. La Conselleria de Cultura pretén mostrar als participants el moviment cultural de
la pròpia comarca, marcat per l'Associació Cultural del Matarranya i la realitat cultural i
històrica de la comarca del Matarranya. La realització de les IV Jornades Culturals i
Literàries està prevista per al 27 d'octubre de 2007 a diferents poblacions del Matarranya,
com Pena-roja de Tastavins, Queretes, Calaceit, Arenys de Lledó, Vall-de-roures, Beseit i
Ràfels.

, dut a terme pel Centre Alcoià
d'Estudis Històrics iArqueològics (CAEHA).

Jornades amb motiu del Centenari de l'Institut d'Estudis Catalans

III Congrés per a l'Estudi dels Jueus en els Territoris de Llengua Catalana,

IV Jornades Culturals i Literàries del Matarranya,

Congrés. “La societat industrial al País Valencià”



El Congrés “La societat industrial al País Valencià” té com a finalitat donar a conèixer la
importància que la indústria ha tingut al llarg del temps a la ciutat d'Alcoi i a d'altres indrets
del territori valencià. En ell s'analitzaran diferents aspectes relacionats amb la revolució
industrial a Alcoi, com l'urbanisme, el moviment obrer i qualsevol altra vessant lligada amb
la indústria. El congrés es realitzarà entre els dies 8 i 11 de novembre aAlcoi (l'Alcoià).

organitzades pel Centre d'Estudis Ribagorçans.

Les Trobades Culturals Pirinenques pretenen esdevenir, com en les anteriors edicions, un
punt de debat, reflexió, coneixement, difusió d'activitats i d'aparador de les realitats,
projectes i mancances dels diferents territoris.

Les trobades es realitzaran el dia 10 de novembre a Montanui (la Ribagorça). Durant el
matí hi hauran diverses conferències que tractaran el tema objecte de la trobada i a la tarda, a
més de la realització de conferències, es durà a terme la presentació de la publicació de les
actes de les 2es. Trobades Pirinenques.

organitzat
pel Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles.

El Col·loqui pretén analitzar i aprofundir en la temàtica de la resistència al franquisme
(1939-1975) en l'àmbit de la societat civil, en aquelles activitats que s'adreçaven a la
conscienciació i formació cívica com a forma de resistència activa a la dictadura. Amb
aquestes jornades, doncs, es pretén recollir la memòria històrica de l'època franquista en el
camp de l'educació no escolar. El Col·loqui de Tardor 2007 es realitzarà els dies 22, 23 i 24 de
novembre de 2007 a Banyoles.

organitzat
per l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer.

L'Arxiu de Tradicions de l'Alguer organitza des de l'any 1988 simposis d'etnopoètica de
caràcter monogràfic. Fins al V Simposi tots els anteriors van estar marcats per un caràcter
local i una temàtica limitada a l'àmbit territorial alguerès.Apartir del VI Simposi es va entrar
en contacte amb un territori, una temàtica i una ambició que van més enllà de l'àmbit
restringit i l'interès local per tal d'afrontar reptes científics de caràcter acadèmic i d'interès
nacional i internacional. Es tracta d'una activitat que pretén abastar els camps de
l'antropologia i la literatura catalana i tradicional. La III Trobada del Grup d'Estudis
Etnopoètics coincidirà amb el VII Simposi d'Etnopoètica i se celebrarà el 25 de novembre de
2007 a la Universitat d'Alacant.

IVTrobades Culturals Pirinenques,

Col·loqui de Tardor 2007. Resistència al franquisme i educació no formal,

VII Simposi d'Etnopoètica de l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer. III Trobada del

Grup d'Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura,
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Català a l'ensenyament sense llei de llengües? Franja 2007/2008,

I Jornades d'Arqueologia Industrial a la Vall del Ges,

jornada organitzada
per l'Associació Cultural del Matarranya, el Centre d'Estudis Ribagorçans, la Xarxa Cruscat
- Institut d'Estudis Catalans, l'Institut d'Estudis del Baix Cinca i el Casal Jaume I de Fraga.

La Jornada Català a l'ensenyament sense llei de llengües? Franja 2007/08 pretén crear
una plataforma per a debatre solucions pràctiques i reals per introduir l'ensenyament en
català a la Franja. El seu objectiu és la creació d'un àmbit bàsic de treball a partir del qual els
organismes associatius i educatius aconsegueixin endegar projectes factibles per al curs
2007/08 en què el català tingui un paper vertebrador de l'ensenyament. La jornada es
realitzarà el dia 15 de desembre a Calaceit (el Matarranya).

organitzades per l'Associació
d'Estudis Torellonencs.

Aquestes Jornades pretenen potenciar el patrimoni arqueològic de la comarca d'Osona a
través d'unes jornades de participació dels centres d'estudis de parla catalana, mitjançant un
fòrum de debat i diferents visites temàtiques. L'activitat, prevista per al mes de juny, s'ha
posposat i es pretén realitzar en el que resta d'any.

memòria anual
2006  2007 47.





memòria anual
2006  2007 49.

Projectes pertanyents a la segona convocatòria

Projectes pertanyents a la tercera convocatòria

El llibre del Gaià. Projecte coordinat pel Centre d'Estudis del Gaià.

La recerca realitzada s'ha fonamentat en la creació d'un text sobre tot el territori que s'emmarca

en la conca hidrogràfica del riu Gaià i recull de manera fragmentària textos publicats anteriorment,

des de perspectives distintes, però valorant per damunt de tot els aspectes literaris i descriptius. En

funció d'una exhaustiva recopilació de material bibliogràfic i d'hemeroteca, el treball s'ha ampliat.

Això ha comportat una divisió dels textos en dues o tres possibles parts. El resultat de la primera

part ha estat el treball .

És probable que en breu es pugui consultar la web d'aquest projecte a l'apartat d'exposicions

virtuals.

Viatge literari per la vall del Gaià. Les terres altes

Recuperació de la memòria històrica a Terrassa, 1939-1979

Els fons de manuscrits musicals del Museu – Arxiu de Santa Maria de Mataró

.

.

Projecte coordinat pel Centre

d'Estudis Històrics de Terrassa, amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa.

L'estudi realitzat ha permès portar a terme una tasca divulgativa mitjançant entrevistes i recerca

hemerogràfica de les vivències de ciutadans de Terrassa durant els anys de dictadura franquista que,

amb les seues actuacions van contribuir a la recuperació dels drets

socials i democràtics que la dictadura franquista havia arrabassat.

El resultat d'aquesta tasca va ser l'elaboració d'una exposició i en

breu es podrà consultar la web d'aquest projecte a l'apartat

d'exposicions virtuals El projecte va ser escollit per un estudiant

de la UOC, a partir del qual va centrar i desenvolupar el seu treball

de recerca de fi de carrera que consistí en el disseny d'una pàgina

web.

. Projecte

coordinat pel Museu Arxiu de Santa Maria – Centre d'Estudis Locals de Mataró, en col·laboració

amb l'Àrea de Música del Departament d'Art de la UniversitatAutònoma de Barcelona.

Aquest projecte s'ha fonamentat en la recuperació, promoció i difusió de la riquesa que conté

aquest fons musical, el qual conserva en els seus llegats composicions dels antics mestres de capella

de Santa Maria de Mataró dels s. XVII i XIX.

L'objectiu prioritari ha estat catalogar i informatitzar les dades d'aquest important fons de

manuscrits musicals per tal d'editar-ne el catàleg i, a la vegada, incorporar-lo a una xarxa telemàtica

que permetrà l'accés a una base de dades relacional de diferents fons musicals de Catalunya.

Imatge de l'exposició. Fons CEHT.
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Projecte per a l'elaboració d'una exposició virtual dels castells de la Conca de Barberà i el

Gaià,

Catalogació del fons bibliotecari i documental del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre

IV Fira del Llibre i de l'Autor Ebrencs,

... I a la tarda, a cosir. Històries de la vida quotidiana de les dones del Bages

coordinat pel Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, juntament amb el Centre d'Estudis del

Gaià i l'Associació d'Amics dels Castells de la Conca de Barberà.

Aquest projecte, ja acabat, tenia com a objectiu la

implementació d'una exposició virtual sobre castellologia

medieval catalana basada en els exemples més

característics de la Conca de Barberà i de la vall del Gaià. La

pàgina web dedicada als castells es pot consultar al portal de

l'Institut Ramon Muntaner: www.sre.urv.es/irmu/castells/.

La pàgina ha estat creada per difondre aquest patrimoni i

crear un element de suport didàctic i museogràfic per a la

comprensió d'aquesta època.

Projecte coordinat pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, amb el suport del Consell Comarcal de

la Ribera d'Ebre.

L'objectiu principal del projecte ha estat la classificació i catalogació del fons bibliogràfic del

Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre que es fonamenta en més de dues mil obres, així com també

revistes relatives als Països Catalans i a la Ribera d'Ebre. És probable que en breu es pugui

consultar el catàleg a la web del centre.

organitzada pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre,

l'Ajuntament de Móra d'Ebre, la Llanterna Teatre Municipal, la Biblioteca Comarcal de Móra

d'Ebre i l'Institut Ramon Muntaner.

Aquesta quarta edició, celebrada el 2 de juny de 2007, va suposar la seva consolidació amb gran

presència de públic, un increment del nombre d'estands i d'escriptors de la zona que presentaven els

seus llibres. En aquesta ocasió es va presentar l'exposició “Artur Bladé i Desumvila: escriptor de

l'Ebre català, cronista de l'exili”, la producció de diversos espectacles, com ara l'espectacle infantil

“Faci, faci”, de la companyia L'Udol Teatre d'Alcanar; l'espectacle poètic “El rastre de l'instant”, a

càrrec de Cinta Massip i els “Espectacles ebrencs, espectacles nostres”: “De boca a orella”, a

càrrec de Pepet i Marieta, i “Lletres d'aigua”, a càrrec de Jesús Fuster.

. Projecte coordinat

pel Centre d'Estudis del Bages, en col·laboració amb l'Arxiu Històric Comarcal de Manresa.

.

Projectes pertanyents a la quarta convocatòria

Castell de Sta. Perpètua del Gaià.
Josep Santesmases
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El projecte ha finalitzat la recopilació de tota una sèrie de dones nascudes durant les dues

primeres dècades del segle XX que ens ofereixen el testimoni de com era la vida durant la seua

joventut Els seus testimonis possibiliten l'accés al coneixement de vivències que formen part de la

memòria col·lectiva i que degut a la velocitat en què s'han donat i es donen els canvis socials i

l'avançada edat de les protagonistes d'aquell moment ens podem trobar amb la impossibilitat de

recuperar-les.

Posteriorment, dins de la II Convocatòria a ajuts a publicacions de l'IRM, el Centre d'Estudis del

Bages n'ha publicat l'estudi.

Referència bibliogràfica: GONZÁLEZ I ESQUERDO, Marta (2007).

Manresa: Centre d'Estudis del Bages, 2007.

Projecte coordinat pel Centre d'Estudis

d'Investigació Històrica del Baix Maestrat – Montsià

Es tracta de la segona part d'un projecte de creació d'una base de dades de totes les víctimes

represaliades pel franquisme a Catalunya. Al primer estudi es va crear una base de dades de 658

morts a causa de la repressió posterior a la Guerra Civil corresponent a les comarques del Baix

Ebre i Montsià. En aquest actual projecte la base de dades s'ha ampliat registrant un total de 4.108

víctimes enregistrades a d'altres indrets de Catalunya. La base de dades conté informació sobre el

nom i cognoms de les víctimes, la població de naixement, l'edat, la professió, així com el lloc i la

data d'execució o defunció.

Projecte coordinat pel Patronat pro Batea, juntament amb el

Centre Cultural i Recreatiu Sant Isidre.

El propòsit d'aquest projecte s'ha centrat en reflectir la memòria dels 75 anys del Centre Cultural

i Recreatiu Sant Isidre de Batea.

Aquest recull de memòries, vivències i imatges ens poden ajudar i poden ajudar a les futures

generacions per continuar portant endavant aquesta entitat, adaptant-la en cada moment a les

necessitats de l'època.

El projecte ha cristal·litzat amb la publicació d'un llibre que, editat pel Centre Cultural i

Recreatiu Sant Isidre, va rebre un ajut a publicacions de l'Institut Ramon Muntaner dins de la II

Convocatòria.

Referència bibliogràfica: SUÑÉ GASULL, Josep Ramon.

. Batea: Patronat pro Batea;

Centre Cultural i Recreatiu Sant Isidre, 2007.

...i a la tarda a cosir. La

veu de les àvies.

.

La Germandat (1904-2006)

Perspectives i mirades sobre el Centre Cultural i Recreatiu Sant Isidre

Ampliació de la base de dades de morts a causa de la Guerra Civil a Tarragona (a excepció del

Baix Ebre i el Montsià), Barcelona, Lleida i Girona.

Projecte d'investigació sobre la memòria dels setanta-cinc anys del Centre Cultural i

Recreatiu Sant Isidre de Batea
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V convocatòria d'ajuts (juny 2007)

L'objectiu d'aquesta convocatòria ha estat donar suport als projectes de recerca i
de difusió cultural dels centres i instituts d'estudis, fomentant la creació de xarxes
d'investigació o de divulgació cultural que impliquin centres d'estudis i altres
entitats en un projecte de recerca comú.

D'altra banda, en aquesta convocatòria s'han valorat especialment els projectes
dedicats a l'estudi dels moviments migratoris al llarg de la història, així com també
els que tinguessin com a resultat una exposició.

Retrats per a la memòria. Persones i lluita antifranquista al districte de Sant Andreu (1939-

1975).

Exposició sobre la situació de la llengua a cada territori dels Països Catalans

Projecte divulgatiu sobre els campaments romanorepublicans a les comarques de l'Ebre.

El Centre d'Estudis Ignasi Iglésias és el responsable del projecte, en el qual també hi

col·laboren l'Associació Cultural Nau Ivanov i la Fundació Sagrera.

L'objectiu d'aquest projecte d'un any és realitzar una tasca de recuperació de la memòria

històrica de la lluita antifranquista durant el període 1939-1975 al districte barcelonès de Sant

Andreu mitjançant un recull d'entrevistes i d'una exposició fotogràfica, a més de l'elaboració d'una

pàgina web que reculli les declaracions dels entrevistats i les seves fotografies.

. El projecte el

dirigeix la Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC).

Projecte de dos anys configurat a partir de la realització d'una exposició que analitzarà la situació

del català dins la totalitat del territori conformat pels Països Catalans. L'exposició constarà de vint

plafons que abastaran quatre àmbits temàtics diferents: el primer tractarà de la realitat i la

percepció d'ús del català; el segon, de la història del català; un tercer àmbit mostrarà els diferents

indrets on s'hi parla i un quart àmbit analitzarà la vitalitat de la llengua. L'objectiu de l'exposició és

marcar clarament les dades reals de la gran vitalitat del català però sense amagar-ne les dificultats,

persecucions i realitats negatives actuals i passades.

El

Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre n'és el responsable. Col·laboren en el projecte el Museu

Comarcal del Montsià i la Universitat de Barcelona.

El projecte de difusió dels campaments romans de la Segona Guerra Púnica i d'inicis de la

conquesta romana en el curs inferior de l'Ebre pretén donar a conèixer la recerca que es realitza des

de l'any 2006 en aquest territori. L'objectiu se centrarà en la creació de dos elements de divulgació,

no exclusivament científics, en el termini de dos anys, com una pàgina web i una exposició

itinerant amb plafons, mitjans audiovisuals i, sempre que sigui possible, peces arqueològiques.



Dossiers didàctics Artur Bladé i Desumvila.

Estudi del cultiu de l'olivera i la producció d'oli a Cabassers.

Coneixements i gestió populars i tradicionals de la biodiversitat vegetal: estudis etnobotànics

en algunes zones de Catalunya (l'Alt Empordà, el Ripollès, les Terres Ebre).

Memòria d'una migració: els pescadors caleros a Palamós.

Projecte que realitzen el Centre d'Estudis de la
Ribera d'Ebre i l'Associació CulturalArtur Bladé i Desumvila.

Aquest projecte té com a objectiu la realització de dos quaderns didàctics (un adreçat a l'alumne i
l'altre al professorat) per a difondre la figura de l'escriptor Artur Bladé a través de la seua obra.
Aquest dossier pedagògic pretén donar a conèixer a més de la trajectòria professional d'Artur
Bladé i del context històric, cultural i social en què aquest es va incloure.

Projecte del Centre d'Estudis del
Priorat en col·laboració amb l'Ajuntament de Cabacés/Cabassers.

Aquesta investigació pretén realitzar un estudi etnològic sobre el conreu de l'olivera i la
producció d'oli a Cabassers del segle XIX a l'actualitat. En ell s'utilitzaran fonts documentals per a
la contextualització i interpretació dels molins, i s'entrevistaran pagesos experts en el cultiu de
l'olivera. Es farà un recull d'eines en desús i actuals i se'n descriuran les aplicacions. També
s'estudiaran els usos i costums dels pagesos així com als oficis de servei a la pagesia. La recerca
també inclourà un apartat dedicat al recull de dites i refranys

Els centres
responsables del projecte són l'Institut d'Estudis Empordanesos, el Centre d'Estudis Comarcals del
Ripollès i el Grup d'Estudis i Comunicació Ambiental “Graëllsia”, amb la col·laboració de la
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.

El projecte previst es fonamenta en l'estudi i l'anàlisi del saber popular sobre les plantes en
diversos territoris de Catalunya (l'Alt Empordà, el Ripollès i les Terres de l'Ebre). Es pretén
inventariar plantes d'un territori heterogeni i ampli de Catalunya, cosa que oferirà un coneixement
ampli de la flora autòctona de les comarques estudiades mitjançant l'elaboració de catàlegs
etnoflorístics. Entre d'altres objectius el projecte recopilarà els noms populars de les plantes a la
zona, contribuint així a l'inventari de noms de plantes en el domini lingüístic del català, i obrirà
perspectives d'utilització de plantes fins ara no usades o que han caigut en desús.

Projecte de la Fundació
Promediterrània per a la Conservació, l'Estudi i la Difusió del Patrimoni Marítim i la Càtedra
d'Estudis Marítims.

Aquest és un projecte de dos anys que pretén analitzar el fenomen de la migració de les famílies
de pescadors de l'Ametlla de Mar (el Baix Ebre) que durant la primera meitat del segle XX van
emigrar cap a altres viles marineres, especialment de la costa gironina i concretament a Palamós (el
Baix Empordà). Un dels objectius del projecte és realitzar una base de dades on s'hi recullin les
persones de la comunitat pesquera de l'Atmella de Mar i Palamós amb lligams de parentiu. L'eina
bàsica del projecte és l'entrevista, formulada d'acord a poder respondre un seguit de camps
d'informació bàsics per tal d'entendre aquell moviment migratori.
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Repertori bibliogràfic de la comarca de les valls del Vinalopó.

Transaccions no dineràries de peces de pauma fetes a Mas de Barberans amb pobles de les

comarques del Baix Ebre, el Montsià, l'Alt Maestrat, el Baix Maestrat, els Ports i el Matarranya.

Sant Antoni: les set vides d'un mercat.

La colonització del delta de l'Ebre: dels primers colons al Poblenou del Delta

'

.

Projecte dirigit pel Centre

d'Estudis Locals del Vinalopó i la Universitat d'Alacant.

El treball previst es fonamenta en l'elaboració d'un repertori bibliogràfic comarcal que

arreplegui tots els estudis que hi ha publicats sobre diferents matèries i que pugui facilitar a

aquelles persones que vulguin estudiar algun aspecte de la comarca del Vinalopó l'accés ràpid a la

bibliografia existent. Es vol crear una base de dades digitalitzada que proporcioni una recerca

ràpida i una actualització fàcil i constant amb els estudis nous que vagin apareixent i que pugui ser

consultada per Internet.

El projecte el realitzaran conjuntament l Associació Cultural lo Lliscó de Mas de Barberans i el

Centre d'Estudis Seniencs.

Aquest projecte seria la continuació d'un treball iniciat pels dos centres d'estudis en una

convocatòria anterior d'ajuts a projectes de l'Institut Ramon Muntaner i que es caracteritzava per

analitzar i comparar les transaccions no dineràries de peces de pauma fetes al Mas de Barberans

amb les realitzades a Alcanar, la Sénia, Santa Bàrbara, Rossell i Ulldecona. Pel que fa al projecte

endegat durant la V Convocatòria l'ampliació de l'àmbit geogràfic s'estén a totes les comarques

esmentades (el Baix Ebre, el Montsià, l'Alt Maestrat, el Baix Maestrat, els Ports i el Matarranya) i

es pretén documentar cronològicament i espacial el bescanvi de productes de pauma a tot el

territori definit, realitzar un reportatge fotogràfic i portar a terme una exposició amb el material

resultant.

Projecte de l'Institut Català d'Antropologia i la

Universitat Oberta de Catalunya.

Projecte de dos anys que pretén documentar la vida quotidiana del mercat de Sant Antoni a

Barcelona tal i com és ara en l'actualitat abans de la seua remodelació prevista per a l'any 2009. Es

tracta d'un projecte de recerca sobre patrimoni cultural vinculat a la construcció de la memòria

col·lectiva en relació amb un espai urbà de llarga tradició històrica a la ciutat i que reuneix una

intensa activitat comercial, social i cultural. El treball s'inscriu en un estudi antropològic de caire

comparatiu sobre els mercats, la seua interrelació amb el barri i les seues transformacions

demogràfiques i en pautes de consum a nivell estatal.

El Taller d'Arxiu

de les Terres de l'Ebre n'és el responsable. També hi participen la Fundació Privada Universitària

Doctor Manyà i el grup de recerca universitària del programa SEJ2004-00799 vinculat a la UAB.

El projecte té com a objectiu investigar i explicar la història demogràfica, agrícola, urbanística i

ecològica del delta de l'Ebre entre el segle XVIII i el final del segle XX, tot fent especial referència
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als processos migratoris cap al delta, a la relació existent entre aquests processos i la colonització

agrícola de la zona i a la seva incidència sobre el conjunt de les Terres de l'Ebre. De manera més

concreta, es vol prestar una especial atenció als inicis de la colonització del delta al segle XVIII i al

paper que els moviments migratoris van tenir en aquest procés. També es vol dedicar una atenció

especial a la zona que es va veure afectada, directament o indirecta, per la colonització impulsada

durant l'etapa franquista per l'Instituto Nacional de Colonización i que es concretà en la població

del Poblenou del Delta, per tal de presentar aquesta zona com a exemple de la situació del delta sota

el franquisme.

En el projecte treballen conjuntament l'Associació

Amics de l'Ebre, el Consorci del Museu Comarcal del Montsià i el Taller d'Arxiu de les Terres de

l'Ebre.

El projecte està previst que es realitzi en dos anys i té com a finalitat el reconeixement i la

dignificació del fenomen musical dels cantadors de les Terres de l'Ebre, propi d'aquest territori,

estudiant concretament el cas de les comarques del Baix Ebre i del Montsià, mitjançant la recollida

i la recuperació d'aquell fet folklòric. Es pretén fer recerca històrica dels cantadors; del context

social i cultural d'on sorgeixen; de la seva música; dels seus antecedents i origen; de la seua vessant

literària, per tal de dur a terme la divulgació posterior dels resultats de la recerca.

El projecte el realitza l'Institut

d'Estudis Vallencs.

L'objectiu d'aquest projecte d'un any és preservar i difondre el fons musical i personal de Robert

Gerhard (compositor nascut a Valls el 1896) que conserva l'Institut d'Estudis Vallencs. Es pretén,

amb aquest ajut, acabar la catalogació del fons, revisar les dades contingudes al catàleg actual i, en

una altra fase, procedir a la digitalització del conjunt del fons.

El Centre d'Estudis Històrics de

Terrassa n'és el responsable.

Aquest projecte, d'un any de duració, representa una continuació temàtica però aplicada a un

altre camp divulgatiu referent a la lluita antifranquista a Terrassa (en una anterior convocatòria van

rebre un ajut per a la realització d'una exposició). El projecte pretén recollir, mitjançant un

documental, un seguit d'entrevistes realitzades el 2005 a persones representatives de les múltiples

realitats polítiques de la lluita antifranquista, de forma entenedora i molt didàctica.

Projecte

del Grup d'Estudis i ComunicacióAmbiental “Graëllsia” i el Taller d'Arxiu de les Terres de l'Ebre.

Cantadors del Baix Ebre i el Montsià.

Revisió, catalogació i digitalització del fons Robert Gerhard.

Documental Combat per la llibertat, Terrassa antifranquista.

Recuperació d'històries, mites, llegendes i contalles populars en l'àmbit dels pobles de

muntanya dels Ports i transmissió a les noves generacions en forma de conte il·lustrat.
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La recerca d'aquest projecte d'un any s'emmarca en els treballs de recuperació de narracions

relacionades amb el massís dels Ports i té com a finalitat principal la preservació d'una part del

patrimoni etnològic de les Terres de l'Ebre (topònims, oficis, llocs, dites i expressions col·loquials)

i la seua posterior divulgació entre els col·lectius més joves. La temàtica d'estudi es troba en el

marc de les ciències socials i té com a pretensió estudiar les relacions entre les persones i el seu

entorn natural i descobrir les vivències que han potenciat el naixement de les llegendes i contalles i

la seua consideració d'utilitat per a ser transmeses de generació en generació.

Projecte que realitza el Centre

d'Estudis del Bages i l'Arxiu Comarcal del Bages.

Aquest projecte d'un any té com a objectiu realitzar una tasca de recerca i de treball de camp que

inclogui el buidatge de la documentació o la localització d'informació referent a la maquinària

industrial de Manresa. A partir d'aquesta tasca d'investigació es pretén recopilar la documentació

en la redacció, a posteriori, d'una monografia sobre la història de l'empresa així com la recuperació

de tota la documentació gràfica dispersa en diversos arxius per tal de dur a terme una exposició

fotogràfica. Tota la documentació i material generat pel projecte es vol donar a l'Arxiu Comarcal

de Bages, per a que el custodiï.

Projecte del Centre d'Estudis Comarcals del

Baix Llobregat.

Aquest projecte consisteix en la creació i posada en funcionament d'una Comissió Cívica del

Patrimoni del Baix Llobregat que s'erigeixi en el marc de referència per a l'observació, l'avaluació i

la mediació en l'àmbit del patrimoni cultural i natural de la comarca. Aquesta Comissió Cívica del

Patrimoni del Baix Llobregat estarà formada per especialistes de reconegut prestigi vinculats a:

- el coneixement de les diferents categories del patrimoni (documental, arquitectònic, mediam-

biental, etnogràfic, arqueològic, etc.).

- els diferents punts de vista relacionats amb el tractament del patrimoni (estudi, conservació,

difusió).

- les diferents sensibilitats i territoris del Baix Llobregat.

Es tracta d'un projecte pilot molt important, ja que pot tractar-se de la via de diàleg més adient

entre els centres d'estudis i les administracions en temes de patrimoni. L'Institut realitzarà un

seguiment exhaustiu i en funció dels seus resultats, serà l'encarregat d'implantar-lo i de fer el

seguiment en d'altres territoris que també el vulguin posar en marxa.

Els responsables del projecte són l'Aula Màrius Torres i la Universitat de Lleida.

El projecte, d'un any de durada, té com a objectius inventariar i catalogar els continguts de les

La maquinària industrial símbol de la indústria manresana.

Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat

Inventari i catalogació de revistes literàries catalanes: elaboració d'una base de dades per

consulta en web

.

.
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revistes literàries catalanes del primer terç del segle XX (anys vint i trenta), com ara les revistes

S'elaborarà també un programa informàtic de

gestió de la base de dades.

Projecte del Centre d'Estudis Ribagorçans i la Universidad de Zaragoza.

Aquest projecte de dos anys pretén analitzar el fenomen de la migració i el mercat matrimonial a

Benavarri durant l'època moderna, tot incidint en l'estudi dels moviments migratoris i la seua

relació amb les transformacions polítiques, econòmiques i socials i culturals.

El Grup Alacant. Centre

d'Estudis Folclòrics n'és l'entitat responsable.

Aquest projecte de dos anys té com a objectius la recopilació en un doble CD del cançoner

popular d'una vila mallorquina, Santa Margalida, i de dues poblacions valencianes, Tàrbena i

Xaló, situades a la comarca de la Marina. Es pretenen trencar les fronteres físiques que separen tres

indrets agermanats per la història, encara que separats pel temps i per la geografia, i encetar noves

vies de retrobament. El projecte presenta un estudi conjunt que analitza el folklore de diferents

zones de parla catalana, la qual cosa permet una major riquesa documental de la producció musical

d'ambdues zones a tractar, a més d'abordar el tema de les migracions.

Projecte dirigit per l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer i l'Ateneu

Alguerès. Hi col·labora la Universitat de Càller (Sardenya, Itàlia).

Amb aquest projecte d'un any es vol localitzar, estudiar i reproduir una sèrie de documents de

temàtica algueresa custodiats a la secció de manuscrits de la Biblioteca Nacional de Madrid. Es

tracta, essencialment, de manuscrits cedits per Eduard Toda i Güell, entre els anys 1887 i 1890, a

l'esmentada Biblioteca.Amb la seua anàlisi es pretén aprofundir en la figura d'Eduard Toda a partir

de manuscrits custodiats a la Biblioteca Nacional de Madrid.

Lleida, Vida lleidatana i Art, La Mà Trencada, Revista de Llibres, Revista de Poesia, La Nova

Revista, Quaderns de Poesia i Rosa dels Vents.

Benavarri a l'època moderna. Migració i mercat matrimonial a través dels seus llibres

parroquials.

Recopilació, catalogació, estudi i edició de materials de la tradició etnomusical i etnoliterària

de Santa Margalida (Mallorca) i Tàrbena i Xaló (País Valencià).

Manuscrits de temàtica algueresa a la Biblioteca Nacional de Madrid. El llegat d'Eduard

Toda i Güell (1887-1890).
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Balanç dels ajuts a publicacions

El 2006 l'Institut Ramon Muntaner va obrir una nova secció d'ajuts: les subvencions a
centres d'estudis locals i comarcals destinades a l'edició de publicacions periòdiques i d'obres
de recerca en l'àmbit humanístic.

Poden optar a aquestes subvencions les entitats titulars dels centres d'estudis locals i
comarcals no dependents de cap òrgan de l'Administració local o general, domiciliades als
territoris de parla catalana, que projectin efectuar edicions en l'àmbit humanístic i reuneixin
les condicions que exigeixen aquestes bases.

Les línies a subvencionar s'estructuren en tres tipus de publicacions: les revistes de recerca
científica ( ), les revistes de divulgació cultural ( ) i les monografies ( ).

Es consideren objecte de subvenció preferent:

- Revistes de recerca científica d'àmbit local i comarcal (mínim quaranta-vuit pàgines)

- Revistes de divulgació cultural d'àmbit local i comarcal (mínim vint-i-quatre pàgines)

- Monografies (mínim quaranta-vuit pàgines).

Dins la línia de les publicacions de recerca científica han estat quinze les revistes
editades pels centres des de l'obertura d'aquests tipus d'ajuts.

Un total de dinou revistes de divulgació cultural ( ) són les que han rebut un ajut per
realitzar publicacions durant les dues primeres convocatòries.

Les publicacions de monografies són les més abundants. Fins a un total de vint-i-vuit
monografies, realitzades per centres d'estudis d'arreu dels territoris de parla catalana, han
sortit a la llum i es publicaran al llarg d'aquest any.

La quantitat de publicacions presentades ens mostra el gran dinamisme i vitalitat dels
centres d'estudis, que s'han mostrat molt receptius i han respost força positivament al suport
que, en matèria de publicacions, ofereix l'Institut Ramon Muntaner des de finals de l'any 2006,
en què va obrir-se la I convocatòria d'ajuts a publicacions.

En total han estat seixanta-dues les publicacions que han rebut un ajut de l'Institut Ramon
Muntaner des de la tardor de 2006. Aquesta xifra és la suma de les vint-i-cinc publicacions
aprovades en la primera edició i les trenta-vuit subvencions concedides en la segona
convocatòria.

Acontinuació, passem a descriure de manera succinta les publicacions.

RC RD M

(RC)

RD

(M)

1

1 La citació bibliogràfica fa referència a les publicacions que s'han editat abans del juliol de 2007. De les que encara no s'han

publicat incloem el títol, el número i el centre que edita la publicació



I convocatòria d'ajuts a publicacions 2006

En aquesta I convocatòria van presentar-se vint-i-sis sol·licituds i van realitzar-se vint-i-
quatre publicacions: onze monografies, set revistes de recerca científica i sis de divulgació
cultural.
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Revistes de recerca científica

Revistes de divulgació

(Núm. 24). Montblanc: Centre d'Estudis de la Conca
de Barberà, 2006. 246 p. (Monogràfic: Homenatge a la premsa i la
ràdio locals de la Conca de Barberà).

(Núm. 19). Elx: Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, 2006.
373 p.

(Núm. 12). Sant Feliu de Llobregat:
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, 2006. 96 p. (Mono-
gràfic: Els colors de la música al Baix Llobregat i altres escrits).

Núm. 2). El Perelló: Associació de Recerca
Històrica del Perelló, 2006. 34 p.

(Núm. 50). Valls: Institut d'Estudis Vallencs,
2006. 126 p.

(Núm. 4). Benavarri: Centre d'Estudis Ribagorçans, 2006.
188 p.

(Núm. 21). Terrassa: Centre d'Estudis Històrics de Terrassa,
2006. 312 p.

(Núm. 9). Sant Fost de Campsentelles: Centre
d'Estudis Santfostencs.Amics de Cabanyes, 2006. 103 p.

(Núm. 92). Manresa: Centre d'Estudis del Bages, 2006. 48 p.

(Núm. 90).

(Núm. 3). La Sénia:

(Núm. 1). Falset: Centre
d'Estudis del Priorat, 2006. 22 p

(Núm. 2). Falset: Centre
d'Estudis del Priorat, 2006. 22 p.

Alcanar:Associació Cultural lo Rafal, 2006. 22 p.

Centre d'Estudis Seniencs, 2006. 114 p.

Aplec de treballs

La Rella. Anuari de l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó

Materials del Baix Llobregat

Memòria del Perelló

Quaderns de Vilaniu

Ripacurtia

Terme

Campsentelles

Dovella

Lo Rafal

Lo Senienc

Lo ViOlí. Revista Cultural del Priorat

Lo ViOlí. Revista Cultural del Priorat

(
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Monografies

BOADA, Eduard.
Mont-roig del Camp: Centre d'Estudis Mont-rogencs,

2006. 70 p.

DIVERSOS AUTORS.
Palamós: Fundació Privada

Promediterrània per a la Conservació, Estudi i Difusió del Patrimoni
Marítim, 2006. 219 p.

DIVERSOS AUTORS.

El Vilosell: Centre d'Estudis Locals del
Vilosell, 2006 (“Lo Plançó”, núm. 5). 79 p.

GAVALDÀ, Antoni.
Tarragona: Centre d'Estudis

Alcoverencs; Centre d'Estudis del Gaià; El Mèdol, 2006, 271 p.

MALLORQUÍ, Elvis (coord.).

Girona: Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines;
Centre de Recerca d'Història Rural de la Universitat de Girona, 2006.
191 p.

MATA DE LA CRUZ, Sofia; PARÍS FORTUNY, Jordi.
Valls: Institut d'Estudis Vallencs, 2006

(“Biblioteca d'Estudis Vallencs”, 44). 470 p.

PADROSA GORGOT, Inès (coord.).
Figueres: Institut d'Estudis

Empordanesos, 2006. 255 p.

RIBERA, Carles.
. Caldes de Malavella: Centre d'Estudis

Selvatans, 2006. 267 p.

SÁNCHEZ, Xavier (transcripció i traducció).
Collbató: Associació Cultural del Montserrat,

2006. 209 p.

SUBIRATS I SEBASTIÀ, Emigdi.
Amposta: Institut d'Estudis Comarcals del Montsià, 2006.

96 p.

Notes per a la història de les confraries de Mont-

roig del Camp

Estudi de les ordinacions de la pesquera de

Cadaqués (s. XVI-XVIII

La recuperació d'un mite autòcton. El bisbe

Caixal i el seu entorn històric (1803-1879). Commemoració del II

Centenari del seu naixement

El naixement del nou sindicalisme d'ordeno y

mando. Anys quaranta a Valls i comarca.

Toponímia, paisatge i cultura del món

rural. Els noms de lloc des de la lingüística, la geografia i la història.

Els Bonifàs,

una nissaga d'escultors

Institut d'Estudis

Empordanesos: 50 anys d'història

Notícia d'un republicà: biografia i textos de

Joaquim Aleixandri

El capbreu de

Montserrat 1496

Emili Bonet. Escultor, pintor...

poeta

.

).

.

.

.

.

.
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Revistes de recerca científica

Revistes de divulgació

,

,

,

(Núm. 10, juliol-setembre).
Alcover: Centre d'EstudisAlcoverencs, 2007. 19 p.

(Núm. 16, gener-
juny). Prats de Lluçanès: SOLC; Tramús; Carrutxa, 2007. 112 p.

(Núm. 17, juliol-
desembre). Prats de Lluçanès: SOLC; Tramús; Carrutxa, 2007. 116
p.

(Núm. 46, juny). Eivissa: Institut d'Estudis Eivissencs, 2007.
56 p.

núm. 93, revista editada pel Centre d'Estudis del Bages

núm.11 revista editada pel Centre d'Estudis del Gaià
núm. 20 revista editada per l'Institut d'Estudis Comarcals

del Baix Vinalopó

, revista
editada pel Centre de Recerques i Estudis Mogoda

núm. 23 revista editada pel Centre d'Estudis d'Ulldecona.

núm 10, revista editada per l'Associació Cultural de la Baixa
Segarra

núm. 5, revista editada pel Centre d'Estudis Ribagorçans.

, núm. 22, revista editada pel Centre d'Estudis Històrics de
Terrassa

, núm. 44. Gandesa:
Centre d'Estudis de la TerraAlta, 2007. 36 p.

núm. 45, Gandesa:
Centre d'Estudis de la TerraAlta, 2007. 40 p.

(Núm. 30, abril). Argentona: Centre d'Estudis Argentonins
Jaume Clavell, 2007. 30 p.

.

, , .

, ,

.

.

,

.

.

,

.

,

Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs

Caramella. Revista de música i cultura popular

Caramella. Revista de música i cultura popular

Eivissa

Dovella

La Resclosa

La Rella

L'ordit. Anuari del Centre de Recerques i Estudis Mogoda

Raïls

Recull

Ripacurtia

Terme

Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta

Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta

Fonts

II convocatòria d'ajuts a publicacions 2006
En aquesta II convocatòria es van presentar quaranta-una sol·licituds i es van aprovar

trenta-vuit publicacions: disset monografies, set revistes de recerca científica i set revistes de
divulgació cultural.
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Lo Rafal

Lo Rafal

Fonts

Lo ViOlí

I a la tarda, a cosir. La veu de

les àvies

El temps del rector Vicenç Morer.

Vila-rodona a finals de l'Antic Règim (1798-1830)

La Germandat (1904-2006).

Perspectives i mirades del Centre Cultural i Recreatiu Sant Isidre

10 anys del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis

Catalans

Alcossebre-Capicorb Temps de record

Col·lecció “L'Algoleja”

Dossiers d'Història Terraltenca

Guia de Valls

Els llibres del CECI Seixanta anys al servei de la cultura catalana

L'estiueig al bosc de Valls

L'independentisme a Catalunya Actes del 1r. Congrés d'Història de

l'Independentisme Català

L'obra primerenca d'Apel·les Mestres

.

.

...

.

,

. ,

.

(1874-1885),

(Núm. 92, gener-febrer). Alcanar: Associació Cultural Lo
Rafal, 2007. 22 p

(Núm. 93, abril-maig). Alcanar: Associació Cultural Lo
Rafal, 2007. 22 p.

, núm. 31, revista editada pel Centre d'EstudisArgentonins.

Revista Cultural del Priorat, núm. 3 i 4, revista editada pel
Centre d'Estudis del Priorat.

GONZÁLEZ ESQUERDO, Marta.
. Manresa: Centre d'Estudis del Bages, 2007. 289 p.

SANTESMASES OLLÉ, Josep.
. Vila-rodona:

Centre d'Estudis del Gaià, 2007. 181 p.

SUÑÉ GASULL, Josep Ramon.

Batea: Patronat pro Batea, 2007. 181 p.

publicació editada pel Centre d'Estudis Lingüístics i
Literaris de les Comarques Centrals dels Països Catalans (Lo Cel).

publicació editada per
l'Associació d'Amics de Mainhardt

núm. 10 publicació editada pel Centre
d'Estudis Locals del Vinalopó

núm. 12 i 13, publicació editada pel
Patronat pro Batea.

publicació editada pel Institut d'Estudis Vallencs.

publicació editada pel Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada.

(“Per conèixer Valls”, núm. 4) publicació
editada pel Institut d'Estudis Vallencs.

. Reus, abril de 2006, publicació editada
pel Centre de Lectura de Reus

publicació
editada per l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer

,

,

.

,

.

,

,

.

.

Monografies

,
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La geografia i la història del Vilosell a través de la seva

onomàstica

Materials del Baix Llobregat. Esports i tradició: el Baix Llobregat

en marxa

Opus Minor 3. Sant Per en la llegenda popular

Per què lluitàvem? La Canonja 1936-1939

Tratado de la cabrevació

,

,

.

.

publicació editada pel Centre d'Estudis Locals del
Vilosell.

, publicació editada pel Centre d'Estudis Comarcals del
Baix Llobregat.

publicació editada
per l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer

, publicació editada pel
Centre d'Estudis Canongins Ponç de Castellví

de Joaquin Tos. Edició i estudi
introductori a càrrec de Rosa Congost, publicació editada per
l'Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines.
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Són dues les convocatòries aprovades el juny de 2007 i el
termini de la presentació de les sol·licituds és el 16 de
novembre de 2007.

La

La

III Convocatòria de concessió de subvencions a centres

d'estudis locals i comarcals destinades a l'edició de

publicacions periòdiques i d'obres de recerca en l'àmbit

humanístic.

VI Convocatòria d'ajuts per a l'organització de

congressos, jornades, cursos i itineraris.

Poden optar a aquestes subvencions els centres d'estudis

locals i comarcals, que no depenguin de cap òrgan de

l'Administració local o general, domiciliats als territoris de parla

catalana, que projectin efectuar edicions en l'àmbit humanístic i

reuneixin les condicions que exigeixen les bases generals

(vegeu www.irmu.org).

Només poden acollir-se a aquesta convocatòria les obres

editades entre gener i desembre de 2008.

Poden optar a aquesta convocatòria els centres i instituts

d'estudis que realitzin una activitat sobre patrimoni (cultural,

natural, històric, artístic, etnogràfic o arqueològic), literatura,

art, geografia, educació, integració social, factors de

desenvolupament econòmic d'una regió o temes

mediambientals.

Se subvencionaran activitats que es realitzin entre l'1 de

gener i el 31 de desembre de 2008.

En aquesta edició es vol fomentar la realització d'itineraris

vinculats a fets significatius de la Guerra del Francès, ja que el

2008 es commemora el Bicentenari d'aquell moment històric.







Gauthier (Université Paris VII), Pere Gabriel (Universitat
Autònoma de Barcelona), Àngel Duarte (Universitat de Girona),
Maurizio Ridolfi (Università degli Studi della Tuscia), Pere
Anguera (Universitat Rovira i Virgili), Manuel Suárez Cortina
(Universidad de Cantabria), Manel Martí (Universitat de
València) iAntoni Gavaldà (Universitat Rovira i Virgili).

Tant ponents com relators mostraren l'interès que suscita la
recerca de la filosofia, el fenomen i el període republicans i els
debats que genera tant als territoris de parla catalana com a la resta
d'Espanya i d'Europa, bona prova dels quals es pogué analitzar en
aquest VI Congrés de la CCEPC, en què s'augmentà en nombre de
comunicacions presentades i de públic en general respecte a
edicions anteriors. Aquest notable increment de comunicacions
obligà a l'organització del Congrés a utilitzar relators per tal
d'agilitzar les seves presentacions.Aquests relators foren Marició
Janué (Universitat Pompeu Fabra), Josep Pich (Universitat
Pompeu Fabra), Cèlia Cañellas (IES Ernest Lluch) i Jaume
Barrull (Universitat de Lleida) .

Està previst que les actes d'aquest Congrés apareguin a la tardor de 2007, un any després de la
seva celebració, com en edicions anteriors.

Aquest Congrés va ser organitzat pel Centre d'Història Contemporània de Catalunya -
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, la Coordinadora de Centres d'Estudis
de Parla Catalana, el Museu d'Història de Catalunya - Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, el Programa per al Memorial Democràtic - Departament de Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Ramon Muntaner, amb la col·laboració de
l' Institut d'Estudis Catalans, la Fundació Josep Irla, la Diputació de Barcelona, la Diputació de
Girona, la Diputació de Tarragona, l'Associació de Premsa Local i Comarcal, el Canal Historia,
Com Ràdio i Diari El Punt.

Entre el 19 i el 21 d'octubre de 2006 van tenir lloc a Tortosa les
, aquesta edició sota el títol

Les jornades van ser organitzades per l'Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i
d'Arqueologia Industrial de Catalunya, pel Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i
l'Ajuntament de Tortosa. L'Institut Ramon Muntaner va formar part de la comissió tècnica.

Era el primer cop que aquestes jornades es feien a les Terres de l'Ebre i, sent el seu objectiu

VII Jornades d'Arqueologia

Industrial de Catalunya El Patrimoni Industrial de les Terres de

l'Ebre.

VII Jornades d'Arqueologia Industrial de Catalunya. El Patrimoni
Industrial de les Terres de l'Ebre.
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diferents territoris de parla catalana.

En aquestes Jornades es va evidenciar l'important paper que els centres d'estudis realitzen en la
recerca, protecció i revalorització del patrimoni, però també la poca incidència que les seves
peticions, reclamacions i treballs entorn al patrimoni tenen en les administracions.

En les conclusions de les jornades, a nivell declaratiu, es van destacar els següents aspectes: que
els centres d'estudis tenen un paper important i diferent al de les administracions en relació a la
divulgació i vindicació el patrimoni i que fan de pont entre l'estudi més acadèmic del patrimoni i la
societat civil, així com amb els nouvinguts. També es van realitzar una sèrie de propostes: els
centres d'estudis han de crear òrgans de debat entorn al patrimoni les conclusions dels quals després
han de poder ser elevades a les administracions; la CCEPC i l'Institut Ramon Muntaner han de fer
de pont entre els centres d'estudis i l'administració a l'hora de fer-los arribar la informació i
finalment, cal que els centres reforcin les seves aliances amb els centres educatius per tal de
treballar conjuntament.

Les Jornades es van complementar amb una exposició amb el títol “Vetllar per la memòria de
SantAndreu” que recollia la tasca realitzada al llarg dels anys pel centre d'Estudis Ignasi Iglésias en
relació al patrimoni de Sant Andreu i amb un itinerari on es visitaven els llocs emblemàtics del
patrimoni cultural de SantAndreu com per exemple la Fàbrica Fabra i Coats o la casa Bloc.

No volem concloure aquest article sense tenir un record per a la persona que va impulsar i que va
participar més activament en aquestes jornades, el Sr. Magí Travesset, membre del Centre
d'Estudis Ignasi Iglésias i premi Recercat 2007, que ens va deixar el passat mes de maig.

L'any 2007 es commemora el centenari del naixement de l'escriptor de Benissanet Artur Bladé i
Desumvila. Per tal de preparar els actes commemoratius es va crear una comissió encapçalada per
l'Associació CulturalArtur Bladé i Desumvila i on hi participen altres entitats com el Departament

Comissió organitzadora de l'Any Bladé
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de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, el
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, l'Ajuntament de Benissanet, el Centre d'Estudis de la Ribera
d'Ebre i l'Institut Ramon Muntaner.

Dintre dels projectes del centenari destaquen l'exposició itinerant “Artur Bladé i Desumvila.
Escriptor de l'Ebre català i cronista de l'exili”, l'inici de l'edició de les seves obres completes, un
itinerari per Benissanet a través dels seus textos, un material didàctic per a les escoles i la jornada
“Conèixer Artur Bladé i Desumvila”, que tot i que se celebra anualment, aquest any ha tingut una
significació especial. L'Institut ha col·laborat en el finançament d'un important nombre d'aquests
projectes a través de les seves diferents línies d'ajuts.

El proper mes d'octubre l'exposició es podrà visitar al Mas de la Coixa i posteriorment a la Fira
Intercomarcal de Móra la Nova. També està previst que el dia de la inauguració, molt probablement
el dia 19 d'octubre, també es presentin els dos primers volums de l'obra completa.

Cal destacar la important feina realitzada per l'Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila en
aquest projecte que ha fet possible la recuperació de la figura d'Artur Bladé per al conjunt de la
cultura dels territoris de parla catalana.

Aquest any també es commemora el centenari del naixement de l'escriptor de Jesús Joan Cid i
Mulet. Amb motiu d'aquesta efemèride també s'han convocat tota una sèrie d'activitats. Un dels
artífexs principals d'aquest projecte ha estat l'escriptor i investigador Emigdi Subirats i també
l'EMD de Jesús.

Any Cid i Mulet
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Inauguració del Centre Cultural Artur Bladé i Desumvila a
Benissanet. Imatge cedida per l'Associació Cultural Artur
Bladé i Desumvila.

Itinerari dedicat a Artur Bladé i Desumvila a Benissanet.
Imatge cedida per l'Associació Cultural Artur Bladé i
Desumvila.



L'Institut ha contribuït a aquest centenari participant en la creació d'un portal a Internet:
www.cidimulet.org, dedicat a la figura d'aquest escriptor i polític.

La Fira del Llibre i de l'Autor Ebrencs ha arribat a la seva quarta edició. Enguany es va veure un
increment important de públic ,i el que és més important, d'un públic que ja coneixia la fira
d'edicions anteriors i que per tant va participar en les activitats i va adquirir llibres als diferents
estands.

La Fira té lloc a Móra d'Ebre el primer cap de setmana del mes de juny. Des de la seva creació
l'Institut s'ha implicat molt activament en l'organització i garanteix la presència dels centres i
instituts d'estudis de diferents maneres: mitjançant la coordinació d'una taula rodona, que va tenir
per títol “Història i patrimoni com a recurs per a la literatura”, presentacions de llibres realitzats des
dels centres d'estudis i un estand que recull la producció editorial dels centres. Aquest any, a més a
més, l'Institut va realitzar un pòster que, amb el títol de “Els centres d'estudis i les publicacions”,
intentava fer un resum de la importància de les publicacions dels centres com a mitjà de difusió de
les seves recerques, les diferents tipologies i també la possibilitat de trobar ara aquestes
publicacions a Internet a través de diferents canals: el portal de l'Institut, de la CCEPC i també a
través del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i de RACO, un projecte que recull
les revistes científiques catalanes amb accés obert.

També són molts els centres d'estudis que participen a la fira amb el seu propi estand: el Centre
d'Estudis del Priorat, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, l'Associació Cultural la Riuada, etc.

Aviat començarem l'organització de la cinquena edició amb la intenció de créixer i amb
l'objectiu de fer cada vegada més visible la producció editorial dels centres d'estudis.

Comissió de la Fira del Llibre i de l'Autor Ebrencs
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Taula rodona “Història i patrimoni com a recurs per a la
literatura”. Fons IRM.

Presentacions de llibres. Fons IRM.



Bicentenari de la Guerra del Francès – any 2008

Trobades d'entitats

Amb motiu del Bicentenari de l'inici de la Guerra del Francès (1808-
1814) l'Ajuntament del Bruc ha creat una comissió per tal de commemorar
aquell moment històric, de la qual l'Institut Ramon Muntaner, la
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i diversos centres i
instituts d'estudis en formen part.

Les activitats que s'organitzaran en el decurs de l'any 2008 s'estructuren
en dues línies d'actuació:

Unes Jornades d'Estudi, que tindran lloc els dies 23, 24 i 25 de maig de 2008 al Bruc (l'Anoia).

Tot un conjunt d'activitats (itineraris a diferents escenaris significatius, xerrades, col·loquis,
exposicions, recollida de material gràfic, publicacions, etc.) que conformaran un ampli calendari
d'actes per tot el territori.

En aquests moment s'ha iniciat la recollida de propostes i amb el conjunt de les arribades
(itineraris, publicacions, exposicions, etc.) es dissenyarà el calendari de l'Institut per al 2008.
L'objectiu és fer difusió del conjunt de les activitats com a projecte col·lectiu i una promoció
individualitzada de cada activitat.

En els darrers anys s'ha produït una proliferació de les trobades d'entitats, que sota diferents
enunciats (trobades d'entitats de recerca local, trobades de centres d'estudis, etc.) tenen com a
objectiu comú l'organització d'una jornada anual que agrupi els centres, instituts d'estudis i d'altres
entitats de recerca que treballen en un mateix territori per tal de compartir les seves experiències,
els seus projectes i cercar col·laboracions. La majoria són organitzades per entitats comarcals o

supracomarcals i sempre compten amb el suport i la participació tant
de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana com de
l'Institut Ramon Muntaner.

Fins al juliol de 2007 ja se n'han realitzat tres: la Trobada d'Entitats
del Territori l'Antiga Diòcesi de Tortosa, que és una de les més
consolidades i que enguany va celebrar la seva quarta edició a la
Fatarella (la Terra Alta); la Trobada d'Entitats del Penedès, que ja va
per la seva tercera edició i que, liderada per l'Institut d'Estudis
Penedesencs, s'ha convertit en l'espai d'intercanvi d'idees i de
desenvolupament de projectes conjunts de gran interès i la Trobada de
Centres Locals i Comarcals de les Terres de Girona, que enguany va
tenir com a amfitriona l'Associació d'Història Rural de les Comarques
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Gironines i que es va celebrar a Rabòs d'Empordà (l'Alt
Empordà).

Entre els mesos de setembre i desembre estan programades
dues trobades més: la Primera Trobada d'Entitats del Baix
Llobregat, coordinada pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix
Llobregat que tindrà lloc el dissabte 27 d'octubre de 2007 a
Calafell (el Baix Llobregat) i on s'espera la participació de
gairebé una trentena d'entitats, i la Primera Trobada d'Entitats
de Recerca Local del Maresme, trobada que ha sorgit de la
iniciativa de diferents entitats locals com el Centre d'Estudis
Argentonins i el Centre d'Estudis de Sant Cebrià i que compta
amb la col·laboració de l'Arxiu Comarcal i que tindrà lloc a Mataró (el Maresme) el dissabte 17 de
novembre.

Hi ha altres territoris que volen iniciar aquestes trobades, com per exemple la demarcació de
Lleida, amb un projecte encapçalat per l'Institut d'Estudis Ilerdencs, el Tarragonès o la Ribera
d'Ebre, on el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre podria celebrar la primera trobada d'entitats,
administracions i institucions culturals el proper mes de desembre.

Cada vegada hi ha una major conscienciació per part dels centres d'estudis locals i comarcals de
la necessitat de treballar d'una manera coordinada i en projectes conjunts per tal de compartir
esforços i recursos. Tant des de la Coordinadora com des de l'Institut sempre hem intentat potenciar
aquest aspecte i és per aquest motiu que donem suport a totes les iniciatives que sorgeixen en aquest
sentit.

Del 5 al 7 d'octubre de 2007 tindrà lloc aAreny de Noguera (la
Ribagorça) el V Col·loqui d'Estudis Transpirinencs, que
abordarà el tema “Els poders locals als Pirineus”.

El Col·loqui d'Estudis Transpirinencs emprèn un nou camí
amb l'inici de la seva itinerància. Així, la Ribagorça esdevé el
primer relleu de Núria per a donar veu a les diverses qüestions
que toquen directament les valls pirinenques, des del
Mediterrani fins a l'Atlàntic i de nord a sud. El títol escollit per a la trobada del 2007 a Areny de
Noguera (“Els poders locals al Pirineu: política, societat i cultura”) té com a voluntat obrir un debat
públic des del món de la recerca fins a la societat civil per a entendre l'evolució actual del Pirineu en

V Col·loqui d'Estudis Transpirinencs: “Els poders locals als Pirineus:
política, societat i cultura”.
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totes les seves vessants. Per això, l'estudi de les formes de poder local pirinenques des de l'època
medieval fins al segle XXI ha de servir per a donar llum a incongruències, contradiccions i
possibilitats del món actual. Els puntals d'aquestes conferències i debats se centraran en la política,
la societat i la cultura. L'explicació d'un passat, dels lligams entre valls, del desenvolupament del
poder comtal, o l'arrelament d'un present de modernitat on les estructures han de tenir un seguiment
de control vertical són alguns dels elements que poden haver promogut formes alternatives
d'autogestió i una reinvenció dels poders.

El col·loqui s'organitzarà a l'entorn de tres grans eixos o àmbits temàtics que centraran i
delimitaran les principals ponències o conferències marc del col·loqui i, alhora, de les diverses
comunicacions que puguin presentar-s'hi:

1. Les formes del poder local a les valls pirinenques: orígens i evolució.

2. Cultura política i social del món rural en l'actualitat.

3. Els nous nuclis de poder: continuïtats, reinvencions i nous models.

Les conferències, que es realitzaran al Saló Parroquial Miguel Sierra d'Areny, comptaran amb
cinc ponències i prop d'una trentena de comunicants, esperant que s'arribi al centenar de
participants.

Els dies del Col·loqui els assistents podran visitar diferents exposicions i espais expositius
situats al bell mig del casc històric de la localitat:

- Saló Social Casa Espardenyer: “Els poders locals als Pirineu: política, societat i cultura”.
Exposició realitzada per diferents centres d'estudis i entitats pirinenques que s'inaugurarà el
divendres 5 d'octubre a dos quarts de vuit del vespre en el marc del Col·loqui.

- Centre d'Interpretació de la Ribagorça. Sala d'Exposicions Temporals (2a. planta): “La
llengua catalana a l'Aragó”, exposició realitzada per l'Associació Cultural del Matarranya.

- Museu dels Dinosaures d'Areny

Les jornades estan organitzades pel Centre d'Estudis Ribagorçans, la Diputació de Girona, el
Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona, el Centre d'Estudis del Ripollès, l'Institut
Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana.

Hi col·laboren l'Instituto de EstudiosAltoaragoneses, l'Institut d'Estudis Ilerdencs, la Fédération
Histórique de Midi-Pyrénées, l'Institut d'Estudis Catalans, la Fundació Territori i Paisatge, la
Universitat de Lleida, la Comarca de la Ribagorza, el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, la
Iniciativa Cultural de la Franja i el Gobierno de Aragón. Compten amb el suport d'El Punt,
Presència, l'Ajuntament d'Areny de Noguera, la Mancomunitat de la Ribagorça Oriental, Lleida.
Capital de la Cultura Catalana 2007-Institut Municipal d'Acció Cultural-La Paeria, Gum FM,
Catalunya Ràdio, el Centro para el Desarrollo de Sobrarbe-Ribagorza i l'Institut per al
Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu iAran.
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Jornada d'Estudi. Cultura i recerca local al segle XX: dels erudits als
centres d'estudis. En memòria de Pere Caner (1922 -1982)

Des de setembre de 2006 diverses entitats, l'Ateneu
Popular de Calonge, el Centre d'Estudis Calongins
“Colònico”, la Coordinadora de Centres d'Estudis de
Parla Catalana, l'Institut Ramon Muntaner,
l'Ajuntament de Calonge i l'Arxiu Municipal, han
treballat en l'organització d'aquestes jornades, que
tindran lloc els dies 14 i 15 de setembre de 2007 a
Calonge (el Baix Empordà).

La Jornada d'Estudi s'estructurarà al voltant de tres àmbits temàtics. El primer àmbit fa
referència a la “Recerca local i context històric: el paper de l'erudició local en la cultura catalana al
llarg del segle XX”. En ell es pretén analitzar el paper que els erudits locals i els centres d'estudis
han tingut per a la cultura catalana.Actuaran com a ponents Josep Santesmases i Ollé, president de
la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i vicepresident segon de l'Institut Ramon
Muntaner i Narcís Figueras i Capdevila, vicepresident de la Coordinadora de Centres d'Estudis de
Parla Catalana i membre del patronat de l'Institut Ramon Muntaner. L'àmbit es completarà amb la
realització de sis comunicacions moderades per Esther Loaisa Dalmau, vocal de cultura de
l'Ateneu Popular de Calonge.

Després d'una petita pausa hi haurà la presentació de l'exposició sobre la figura i l'obra de Pere
Caner i, seguidament, es donarà pas a l'àmbit 2: “L'erudit local als diversos territoris de parla
catalana: perfils i temàtiques”. L'objectiu d'aquest àmbit és destacar la figura de personatges que,
com Pere Caner, van jugar un paper molt important per a la recerca local en els territoris de parla
catalana i en la creació de centres d'estudis. La ponència anirà a càrrec de Xavier Garcia Pujades,
escriptor i periodista. Després hi haurà quatre comunicacions, moderades per Josep Cargol
Descaire, vicepresident del Centre d'Estudis Calongins, “Colònico”.

La jornada es completarà a la tarda amb una taula rodona que conformarà l'àmbit 3: “La recerca
local, avui. De les individualitats a l'associacionisme i la coordinació”. En ella participaran: Josep
Santesmases i Ollé, president de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i
vicepresident segon de l'Institut Ramon Muntaner; Xavier Garcia Pujades, escriptor i periodista;
Joan J. Busqueta Riu, director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs; Carles Sapena Aznar, cap de
Cooperació Cultural de la Diputació de Girona; Jaume Aymar Ragolta, vocal del Centre d'Estudis
Calongins, “Colònico”; Joan Molla Callís, vocal de recerca de l'Ateneu Popular de Calonge.
Moderarà: M. Carme Jiménez, directora de l'Institut Ramon Muntaner.

Finalment, i després de la cloenda, es realitzarà un itinerari Pere Caner per la població de
Calonge.
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Resultat econòmic de l’any 200612.
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Distribució de despeses 2006

51.339,60
9.67%

10.216,67
1,92 %

94.180,62
17.73 %

81.440,07
15,34 %

206.826,52
38,95 %

7.214,23
1,36 %

37.610,31
7,08%

42.236,04
7,95 %

Ingressos 2006: 559.100 €

Concepte

Import €
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Quins elements inclouen els diferents conceptes presentats?

- : inclou les compres i mercaderies (material d'oficina, material per

a les activitats, etc.)

- : inclou el lloguer de l'espai, el manteniment, l'assegurança i les

inversions.

- : són els que estan subjectes a convocatòria o que es concedeixen

directament a un grup de treball o entitat.

- : són els projectes i activitats que l'Institut ofereix a tots els centres i

instituts d'estudis, i el material de promoció i difusió.

- : l'any 2006 hi ha un increment de les despeses de personal a

causa de la participació de l'Institut en la gestió de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de

Catalunya (IPEC).

- : està relacionat amb la compra de mobiliari, material

informàtic, el portal a Internet i el fons bibliogràfic de l'Institut.

- : inclou les despeses de gestoria, notari, reparacions, etc.

- : transports, dietes, correus, serveis bancaris, entre d'altres. També inclou

l'ajustament negatiu de la imposició directa, ja que estem obligats a suportar l'IVA perquè

tots els diners que rebem són públics i, per tant, no podem demanar-ne la devolució.

Consums d'explotació

Equipaments i locals

Ajuts directes

Ajuts indirectes

Personal i seguretat social

Amortitzacions de l'immobilitzat

Serveis professionals

Altres despeses

Comentaris





La propera edició del Recercat tindrà

lloc a Perpinyà el dia 10 de maig de

2008. Us hi esperem!






