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Editorial
Quan al juliol de 2003 es fundà l'Institut Ramon Muntaner, fruit de l'acord entre els Departaments de 

Presidència i Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 

Catalana, s'obrien unes expectatives que, sens dubte,  s'han complert amb escreix. En efecte, al cap de cinc 

anys és una evidència  que l'IRM ha ofert un suport valuós i creixent a les iniciatives culturals sorgides des 

de tota la diversitat del nostre àmbit lingüístic, amb subvencions per a la recerca i la difusió en els camps de 

la història, la geografia, l'etnologia o el patrimoni cultural i natural, a més de fomentar l'organització 

d'exposicions, congressos, jornades i cursos que han propiciat la trobada i l'intercanvi d'experiències i 

bones pràctiques entre gairebé quatre-cents centres d'estudi.

El suport a la  xarxa de centres d'estudis locals i comarcals és una aposta estratègica que no podem 

negligir perquè aquesta xarxa constitueix, ras i curt, aquella “infraestructura espiritual” que reclamava 

Vicens-Vives. 

Treballar al costat dels centres d'estudis és apostar per una cultura feta -i ben feta- des del territori 

concret, des d'un nivell local i comarcal que sovint ha estat ignorat des de les esferes de l'alta cultura 

metropolitana i que, finalment, s'ha hagut de reconèixer  com el seu complement necessari i insubstituïble, 

per raons diverses. Tenim, per començar, que la seva vasta implantació territorial permet articular una 

àmplia teranyina de coneixements des d'una multiplicitat de punts geogràfics, cadascun amb la seva pròpia 

aportació original. La suma d'aquesta rica heterogeneïtat proporciona una unitat cultural tan complexa com 

rica, un patrimoni únic que constitueix la nostra contribució a un món cada cop més global, amb tendència a 

generar dubtoses transversalitats que sovint ens impedeixen anar més enllà de la mera superfície de les 

coses. La nostra és una aportació que tenim el dret i, sobretot, el deure de fer, perquè l'experiència de la 

globalització ha posat al descobert el valor d'una sostenibilitat també cultural, generada des de les 

particularitats  regionals.

En aquest punt, considero que cal seguir insistint a remarcar el servei a la societat que realitzen els 

nostres centres d'estudis, en la seva naturalesa de teixit civil i cívic, en el seu rol dinamitzador i en el valor 

afegit que ens aporten unes entitats que, gratis et amore, treballen des de l'entusiasme i la sinèrgia que han 

sabut construir amb la complicitat  entre l'erudit local i el llicenciat universitari. 

 Ens hem de felicitar per la bona feina que l'IRM ha fet en aquest sentit. I permeteu-me particularitzar la 

meva gratitud per tot plegat a la directora, M. Carme Jiménez, al personal de l'Institut i al vicepresident 

segon, Josep Santesmases.

Francesc-Xavier Vega Castellví

Vicepresident primer de l'Institut Ramon Muntaner

Director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i 

Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya
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Novetats en el funcionament intern,de l Institut Ramon Muntaner1.

6.
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M U N TA N E R

Si fem balanç del funcionament intern de l'IRM, en aquest any destaca la important 

tasca de catalogació i estructuració del seu fons bibliogràfic que s'ha realitzat. Com ja 

sabeu, aquest fons existeix gràcies a les donacions que rebem dels centres, dels 

instituts d'estudis, d'altres entitats culturals i de les administracions que cada vegada 

més ens fan arribar les seves publicacions. 

L'increment progressiu de publicacions havia provocat un cert col·lapse, tant en 

relació a l'espai com a la seva catalogació i introducció al portal i a la base de dades de 

consulta. Per aquest motiu, quan va aparèixer la convocatòria de plans d'ocupació del 

2007 del Servei d'Ocupació de Catalunya del Departament de Treball de la Generalitat 

de Catalunya, vam decidir presentar com a projecte el fons bibliogràfic de l'Institut. 

La concessió d'aquesta subvenció ha permès poder disposar d'una persona, en el 

nostre cas de dues persones que s'han alternat la feina, amb l'objectiu de catalogar, 

ordenar, preparar el fons per a la seva obertura al públic, donar-lo a conèixer i 

respondre a les visites i consultes que hem rebut. Per tant, aprofitem per agrair a la 

Corina Pradell i a la Sílvia Jornet la important tasca que han realitzat en aquest mesos 

que han format part del personal de l'Institut Ramon Muntaner. 

Tècnica de documentació dedicada a la catalogació del fons. Fons IRM.
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Per a nosaltres, una de les parts importants de projecte era poder-lo obrir al públic i 

donar-lo a conèixer tant als investigadors com als centres d'ensenyament. Per aquest 

motiu, s'ha editat un fulletó informatiu i s'han visitat els diferents instituts de 

secundària per tal de fer-ne difusió.

Ara s'inicia una altra fase força important per a nosaltres: poder fer accessible el 

fons a tots aquells investigadors i estudiants que el vulguin consultar, ja que pensem 

que pot ser una molt bona eina per als 

estudiants que realitzen els seus treballs de 

recerca. Per aquest motiu, tenim previst 

sol·licitar un nou pla d'ocupació per poder 

desenvolupar amb solvència aquesta part del 

projecte.

Per altra banda, cal destacar també la 

participació de l'Institut Ramon Muntaner en 

el programa Tallers per a la Festa Terres de 

l'Ebre, un programa que depèn del Centre de 

Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 

Catalana del Departament de Cultura i 

Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 

Catalunya. Aquest projecte ens permet posar en contacte diferents agents culturals del 

territori, entre els quals diversos centres d'estudis, amb els ajuntaments per tal de 

desenvolupar un projecte festiu que té repercussió en el conjunt del territori. En aquest 

projecte comptem amb la col·laboració de Mercè Carbó, a qui també volem agrair la 

tasca de seguiment del projecte que està desenvolupant.
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4a. edició

Fira  Exposicions Taules Presentacions  

El 17 de maig de 2008 va tenir lloc a la 

plaça de la Victòria de Perpinyà la quarta 

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 del Castellet de Perpinyà. Fons IRM.
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rodones i Premis de reconeixement 

Fira
La Fira estava ubicada a la plaça de la Victòria, prop de l'edifici emblemàtic del Castellet, 

seu del Museu Català de les Arts i les Tradicions Populars. En la inauguració de la Fira van 

participar: el Sr. Xavier Tudela, president de l'Organització Capital de la Cultura Catalana; la 

Sra. Brígida Manera, tècnica de cultura de l'Ajuntament de Perpinyà, i el Sr. Josep 

Santesmases, president de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i 

vicepresident segon de l'Institut Ramon Muntaner.

Enguany la Fira s'articulava exclusivament en dotze 

espais, a diferència del què passava en anys anteriors, en 

què cada centre podia disposar d'un estand propi. Els 

estands estaven organitzats de la següent manera: vuit 

organitzats per àmbits territorials, amb caràcter expositiu, i 

que recollien el material aportat pels centres i instituts 

d'estudis participants; un estand amb la informació de la 

CCEPC i de l'IRM; un altre que allotjava una exposició i els 

dos estands restants, que feien la funció de punt 

d'informació i d'espai de llibreria per a la venda de les 

publicacions dels centres. 

L'Institut es va encarregar d'organitzar prèviament els materials 

presents en els diferents estands, de manera que els representants dels 

diferents centres que participaven en la Jornada poguessin gaudir i 

participar molt més de les activitats. Els centres han valorat molt favorablement aquest nou 

format i, tot i que hi haurà aspectes que s'hauran de millorar, el mantindrem en les properes 

edicions.

En total van participar més d'una vuitantena d'entitats i gairebé tres-centes persones 

procedents dels diferents territoris de parla catalana. Cal destacar la presència d'un nombre 

important d'entitats de la Catalunya del Nord i també l'interès que el Recercat va despertar en 

la població de Perpinyà.

Inauguració de la Fira 
de la 4a. edició del 

Recercat. Fons IRM
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El llistat de les entitats participants és el següent:

2008

1. Amics de Besalú i el seu Comtat
2. Amics de la Seu Vella de Lleida 
3. Amics del Museu de Lleida
4. Arxiu de Tradicions de l'Alguer 
5. Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris 
6. Associació Angelets de la Terra
7. Associació Cultural Artur Bladé 
8. Associació Cultural de Cuxà
9. Associació Cultural del Matarranya 
10. Associació Cultural del Montserrat
11. Associació Cultural la Bresca
12. Associació Cultural Lo Llaüt
13. Associació d'Història Rural de les Comarques 

Gironines 
14. Associació Mirmanda 
15. Associació No Jubilem la Memòria  
16. Association Archéologique des Pyrénées-Orientales
17. Association pour la Promotion de l'Histoire dans les 

Pyrénées Orientales
18. Association pour les Recherches Sous-marines en 

Roussillon
19. Centre Cultural Català del Vallespir - CCCV
20. Centre d'Estudis Alcoverencs  
21. Centre d'Estudis Argentonins 
22. Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada
23. Centre d'Estudis Comarcals de la Vall d'Àger 
24. Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat
25. Centre d'Estudis d'Investigació Històrica Baix 

Maestrat- Montsià
26. Centre d'Estudis d'Ulldecona
27. Centre d'Estudis de l'Hospitalet
28. Centre d'Estudis de la Conca de Barberà 
29. Centre d'Estudis de la Indumentària Tradicional de les 

Terres de l'Ebre - CEITTE
30. Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre
31. Centre d'Estudis del Besòs-Canyet
32. Centre d'Estudis del Gaià 
33. Centre d'Estudis del Priorat 
34. Centre d'Estudis Històrics de Terrassa
35. Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals “Alfons el 

Vell”
36. Centre d'Estudis Ignasi Iglésias 
37. Centre d'Estudis Lacetans 
38. Centre d'Estudis lo Lliscó 

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

39. Centre d'Estudis Molletans  
40. Centre d'Estudis Ribagorçans
41. Centre d'Estudis Sant Cebrià 
42. Centre d'Estudis Santjustencs 
43. Centre d'Estudis Selvatans
44. Centre d'Estudis Seniencs 
45. Centre d'Estudis Sinibald de Mas
46. Centre d'Estudis Vilassarencs
47. Centre de Recherche et d'Études Catalanes
48. Centre Picasso d'Orta 
49. Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana 
50. Ecomuseu dels Ports
51. Espais Escrits
52. Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya
53. Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs
54. Grup Alacant. Centre d'Estudis Folclòrics
55. Grup Cultural Llicorella
56. Grup d'Estudis d'Esplugues
57. Grup d'Estudis Rossell 750 Aniversari
58. Grup de Recerca de Cervelló
59. Grup de Recerques de Sant Quintí de Mediona 
60. Grup de Recerques Històriques de Sant Pere de 

Riudebitlles
61. Institut Català d'Antropologia 
62. Institut Català de Recerques en Ciències Socials - 

ICRECS
63. Institut d'Estudis Baleàrics
64. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta 
65. Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida
66. Institut d'Estudis Empordanesos
67. Institut d'Estudis Penedesencs
68. Institut d'Estudis Vallencs
69. Institut Font Nova de Perpinyà
70. Institut Menorquí d'Estudis 
71. Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya
72. L'Arboç Acthiva't 
73. La Mar d'Amics
74. Societat Andorrana de les Ciències
75. Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, 

Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN) 
76. Société Agricole, Scientique et Littéraire des Pyrénées-

Orientales
77. Taller d'Història de Gràcia



Exposicions
Com cada any, el Recercat va comptar amb la presència de diferents exposicions. 

“Els centres i instituts d'estudis: una xarxa de cultura 

i recerca al territori” estava ubicada dins el recinte de la 

Fira. Reprodueix la informació recollida en l'opuscle 

editat recentment per la Coordinadora de Centres 

d'Estudis i l’Institut Ramon Muntaner com a carta de 

presentació del moviment dels centres d'estudis”. 

“Les vinyes de l'Albera”, realitzada per l'entitat Albera 

Viva, estava ubicada a l'Ajuntament de Perpinyà.

“Preludi de l'última batalla: les Brigades 

Internacionals al Priorat, 1938” es trobava ubicada al 

Castellet, Museu Català de les Arts i les Tradicions 

Populars. L'exposició és obra de l'Associació No Jubilem 

la Memoria de Marçà, amb el suport del Departament de 

Relacions Institucionals i Participació-Memorial 

Democràtic de la Generalitat de Catalunya i l'Institut 

Ramon Muntaner.

“Lluís Companys i la seva època” es podia visitar a la Casa de la Generalitat de Perpinyà. 

Aquesta exposició, que ja es va poder veure al primer Recercat a Esparreguera i al segon a 

Lleida, és una producció de la CCEPC, resultat de la col·laboració d'un gran nombre de 

centres d'estudis. La inauguració d'aquesta exposició es va produir el divendres 16 de maig 

i va comptar amb la presència del director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, el Sr. 

Jordi Fernández Cuadrench.

Al llarg de la jornada també es van poder visitar d'altres exposicions que es trobaven al 

convent dels Mínims i que formaven part del programa de la Capital de la Cultura Catalana: 

“Perpinyà i la febre de maig del 68. De les últimes avantguardes a la institu-

cionalització del món de l'art (1968 – 1986)” 

“Zeyno: terra de creació”

“Gala, musa de Dalí”

11.memòria anual
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Exposició: “Els centres i instituts 
d'estudis: una xarxa de cultura i 
recerca al territori”. Fons IRM.



Taula rodona i presentacions 
La jornada es va tornar a emprendre a la tarda amb una taula rodona amb el títol “La 

realitat de les entitats culturals en els diferents territoris de parla catalana”, on van 

participar el Sr. Gentil Puig-Moreno, president del Centre Cultural Català del Vallespir, i el Sr. 

Josep Santesmases, president de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i 

vicepresident segon de l'Institut Ramon Muntaner. L'encarregat de moderar la taula va ser 

Jeroni Pérez. El públic present va realitzar diferents intervencions per tal de ressaltar la 

importància de la comunicació i el treball conjunt de les entitats.

 A continuació van tenir lloc tres presentacions. L'encarregat de conduir l'acte va ser el Sr. 

Narcís Figueras, membre del patronat de l'Institut Ramon Muntaner.

“Identitat i frontera a la catalunya moderna”, a 

càrrec del Sr. Agustí Alcoberro, professor del 

Departament d'Història Moderna de la Universitat de 

Barcelona. 

Durant els segles XV i XVIII es conformen a 

Europa els estats moderns i també les identitats 

nacionals. En aquests processos resulta d'una gran 

importància la construcció -física i mental- de les 

fronteres d'estat. La ponència va analitzar aquests 

fenòmens des de Catalunya. 

“La memoria del rei en Jaume”, a càrrec de Robert Vinas.

La presentació es va centrar en els motius que poden conduir els diferents països de la 

corona d'Aragó (Montpeller, Rosselló, Principat de Catalunya, Aragó, Mallorca i València) a 

commemorar el vuit-cents aniversari de la naixença de Jaume I a Montpeller. Què queda avui 

del rei en Jaume? Història i mite.

“Catalunya, terra d'integració”, a càrrec de Joan Peytaví, professor titular de l'Institut 

Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà. 

La ponència es va centrar en analitzar com les terres catalanes han estat sempre un espai de 

pas però a la vegada d'instal·lació. Des dels fundadors mítics que van poblar-les fins a les 

onades contemporànies, Catalunya ha sabut fer seua una gent forastera, amb una traça i una 

voluntat poc comunes, tot i tenir una història sovint ben poc comparable amb altres llocs d' 

Europa. Així, ha creat una població que ha necessitat la integració d'aquelles gents que de fora 

venien, que ha apostat per fer-les seues i que encara creu que part del seu futur es juga amb elles. 
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2008

Taula rodona: “La realitat de les entitats 
culturals en els diferents territoris de parla 
catalana”. Fons IRM.



Com a cloenda de la Jornada va tenir lloc 

el lliurament dels premis Recercat 2008. En 

l'acte, que va tenir lloc al convent dels 

Mínims, van intervenir l'Honorable Conseller 

de Cultura i Mitjans de Comunciació, el Sr. 

Joan Manuel Tresserras, l'Il·lustríssim alcalde 

de la vila de Perpinyà, el Sr. Jean-Paul Alduy i 

el Sr. Josep Santesmases, president de la 

Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 

Catalana i vicepresident segon de l'Institut 

Ramon Muntaner. 

Enguany els guardonats amb el premi Recercat van ser el Centre Cultural Català del 

Vallespir i el Sr. Josep Sebastià Cid i Català.

Premis Recercat 2008

13.

Malgrat la separació fronterera moderna i uns destins a vegades divergents, els reptes de la 

immigració fan créixer Catalunya tant al nord com al sud de l'Albera amb l'experiència 

multisecular. 

Tant la taula rodona com les presentacions van tenir lloc al Convent dels Mínims. Les 

persones assistents van seguir amb gran interès les tres ponències.

memòria anual
2007  2008

Acte de lliurament del 4t. Premi de Reconeixement Recercat. 
Imatge cedida per Josep M. Contel.

El Sr. Gentil Puig-Moreno, en representació del Centre 
Cultural Català del Vallespir. Fons IRM

El Sr. Josep S. Cid en el moment de recollir el premi 
Recercat. Imatge cedida per Josep M. Contel.



Activitats complementàries
Enguany vam incorporar a l'espai de la fira una activitat festiva, l'actuació de l'Esbart 

Català de Dansaires, que recentment s'ha adherit a la CCEPC i que el 2008 celebra el seu 

centenari. Des d'aquí volem agrair-los molt especialment la seva participació en aquesta 

edició del Recercat.
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2008

Actuació de l'Esbart Català de Dansaires. Fons IRM.

Sortida cultural Frontera i (a)fronteres. Fons IRM.

La propera edició del Recercat tindrà lloc 

a Figueres el dia 16 de maig de 2009.

Us hi esperem!

A més, el diumenge 18 de maig es va dur a terme una sortida cultural, amb el títol 

“Fronteres i (a)fronteres”, durant la qual es van poder visitar els castells d'Òpol i Perillós. 



15.

El Recercat 2008 no hauria estat possible sense la col·laboració de:

Les entitats del territori:

Albera Viva

Associació Angelets de la Terra

Associació Cultural Mirmanda

Association Archéologique des Pyrénées-Orientales

Association pour la Promotion de l’Histoire dans les Pyrénées Orientales

Association pour les Recherches Sous-marines en Roussillon

Centre Cultural Català del Vallespir

Centre de Recherche et d’Études Catalanes

Société Agricole, Scientique et Littéraire des Pyrénées-Orientales

I de:

Ajuntament de Perpinyà

Generalitat de Catalunya. Casa de la Generalitat a Perpinyà

Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà

Museu Català de les Arts i Tradicions Populars

La implicació i participació 

I el suport de:

Agència Catalana de Notícies

Catalunya Ràdio

El Punt

Organització Capital de la Cultura Catalana

Presència

Telemasos

dels centres, instituts d’estudis i altres entitats culturals 

participants i, especialment, de l’Esbart Català de Dansaires, que ens va oferir una 

actuació.

I a totes aquelles persones que amb la seva participació i implicació van fer possible la 

jornada.

Agraïments

memòria anual
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IV Edició Espai Despuig
i publicació de la III Edició

El passat 10 de novembre de 2007 es va dur a 

terme a l'Auditori del VINSEUM, Museu de les 

Cultures del Vi de Catalunya, a Vilafranca del 

Penedès, el IV Espai Despuig, amb el títol de “La 

recerca local davant les problemàtiques del segle 

XXI”. El centre d'estudis amfitrió d'aquesta edició 

va ser l'Institut d'Estudis Penedesencs, que l'any 

2007 va celebrar el seu trentè aniversari.

En aquesta ocasió l'objectiu de l'Espai Despuig es va centrar en com els centres 

d'estudis poden abordar temes d'actualitat i de gran incidència social des de la seva 

interdisciplinarietat i la seva proximitat al territori. Així doncs, mitjançant diferents 

propostes d'estudi i de divulgació, es van exposar les experiències de diferents centres 

i entitats estudis a l'hora d'abordar temes tan importants actualment com ara 

l'habitatge, el territori, vist a través de diferents perspectives (històrica, econòmica i 

ecològica), i, finalment, la immigració.

Els participants en aquesta edició de l'Espai Despuig van ser la Conxita Solans, 

membre de la junta del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, que va parlar 

del projecte del CECBLL “Habitatge i territori al Baix Llobregat: un estudi des de la 

vivència”, del qual ella n'és la coordinadora; l'Enric Tello, catedràtic i director del 

Departament d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona, 

que va exposar una sèrie de propostes per a una nova cultura del territori; i, finalment, 

Miguel Solana, geògraf, professor de la UAB i membre del Centre d'Estudis de 

l'Hospitalet, que va parlar de les aportacions del CEL'H al debat sobre les 

problemàtiques i els reptes de la nova immigració. L'encarregat de moderar la taula 

rodona va ser Ramon Arnabat, historiador i vicepresident de l'Institut d'Estudis 

Penedesencs.

ESPAI
DESPUIG

 IV EDICIÓ
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Durant aquesta última edició també es va 

presentar la publicació del III Espai Despuig, que 

recull les intervencions dels participants de 

l'edició anterior, que es va dur a terme el dia 24 de 

novembre de 2006 a Gavà. En aquesta publicació, 

que porta per títol “Centres d'estudis i 

dinamització social: problemàtiques i estratègies 

en la relació amb el seu entorn”, es poden trobar 

textos de Carles Riba, Pilar Tarrada, Ana Villa i 

Marc Marín, a més de la transcripció del debat 

posterior a la taula rodona del III Espai Despuig.

2007  2008

Participants del IV Espai Despuig, celebrat a Vilafranca del 
Penedès el 10 de novembre de 2007. Fons IRM



Des de l'Institut Ramon Muntaner considerem el nostre portal una eina 
imprescindible per a fer difusió de les activitats, projectes i 
publicacions dels centres d'estudis locals i comarcals dels territoris de 
parla catalana. D'aquesta manera, nombrosos centres d'estudis s'han 
posat en contacte amb nosaltres aquest últim any per a incorporar-se al 
portal de l'IRM, augmentant significativament el nombre d'entitats que 
hi col·laboren. Així doncs, el portal acull actualment de dos-cents 
centres d'estudis de tots els territoris de parla catalana.  

Aquest augment dels centres d'estudis al portal de l'IRM també s'ha 
vist reflectit en el nombre de publicacions que hi apareixen, que s'ha 
incrementat notablement. Així doncs, en l'actualitat al portal s'hi poden 
consultar cent nou capçaleres de revistes, vuit-centes vuitanta 
monografies i tres-centes quaranta publicacions d'altres tipus. A més, 
s'ha introduït una novetat en els apartats de les publicacions, ja que a 
cada fitxa de cadascun d'aquest apartats es pot visualitzar la imatge de 
la portada de la publicació corresponent, amb l'objectiu de reconèixer 
millor cada publicació. A hores d'ara des de l'Institut estem digitalitzant 
les portades de les publicacions del fons bibliogràfic de l'IRM per tal 
que aparegui el major nombre possible d'aquestes portades al portal.

A banda d'aquesta modificació en les publicacions, s'ha creat un nou apartat al portal de l'IRM, 
anomenat “Serveis”. Des d'aquest apartat, que apareix al menú de l'esquerra del portal, s'hi poden 
trobar diferents documents que poden ser útils per als centres d'estudis. Per exemple, es pot 
descarregar el logotip de l'Institut Ramon Muntaner en diferents formats; aquest servei pot ser de 
molta utilitat per aquells centres d'estudis que han rebut un ajut de l'IRM i necessiten la imatge 
corporativa de l'Institut per a afegir-la al material de difusió de les seves activitats o a les publicacions. 
Pensant en aquests centres, també s'ha afegit a aquest nou apartat el model de certificat acreditatiu del 
tresorer del centre o institut d'estudis que s'ha d'incloure darrere de les còpies de les factures 
justificatives de les despeses d'activitats, projectes o publicacions. Per últim, també hi trobem les 
normes per a la presentació d'originals i les normes de citacions bibliogràfiques en les notes a peu de 
pàgina i en les bibliografies que l'IRM utilitza en les seves publicacions.

Però aquestes no han estat les úniques millores en el funcionament del portal de l'IRM. Com que el 
nombre de les activitats dels centres d'estudis que apareixen a la pàgina d'inici del nostre portal també 
s'ha incrementat de manera significativa, s'ha aplicat un sistema per tal de destacar totes aquelles 
novetats en les activitats dels centres d'estudis. Aquest sistema, que consisteix en un cartell 
pampalluguejant, permet ressaltar totes les activitats fins a cinc dies després de la seva introducció al 
portal.

4.
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Amb aquest afany de millorar la difusió de les activitats dels centres d'estudis, enguany també s'ha 
afegit al portal de l'Institut Ramon Muntaner una nova subweb, anomenada “La cultura en el territori. 
Activitats i notícies”, en què apareixen activitats destacades dels centres d'estudis i també els quatre 
últims números de l'Agenda dels Centres d'Estudis, que des de l'IRM es realitza setmanalment, així com 
els dos últims números de l'Infocentres. Correu de Notícies de la CCEPC i l'IRM. Aquesta subweb té la 
particularitat que no només s'hi pot accedir des del portal de l'Institut Ramon Muntaner, sinó que també 
té un enllaç a la web de l'Agència Catalana de Notícies (http://www.noticies.net). 

Algunes de les activitats promogudes des de l'Institut Ramon Muntaner també tenen el seu espai propi 
dintre del portal. A més de les subwebs del RECERCAT i de l'Espai Despuig, que han seguit actualitzant 
continguts durant aquest últim any, també s'han desenvolupat sengles subwebs on es pot trobar informació 
de la Jornada d'Estudi Cultura i Recerca Local al Segle XX: dels Erudits als Centres d'Estudis. En Memòria 
de Pere Caner (1922-1982), que es van dur a terme a Calonge els dies 14 i 15 de setembre de 2007, i del III 
Seminari sobre Patrimoni Literari i Territori. Models i Formats, realitzat entre el 8 i el 10 de novembre de 
2007 a Móra d'Ebre i Benissanet. El Bicentenari de la Guerra del Francès també té la seva pròpia subweb, 
on es pot trobar informació de les diferents activitats que els centres d'estudis i l'Institut Ramon Muntaner 
han realitzat en ocasió d'aquesta commemoració, com ara itineraris, cursos, conferències, presentacions de 
llibres i jornades.

Una altra de les noves activitats que l'Institut Ramon Muntaner desenvolupa des d'aquest any és la 
coordinació dels Tallers per a la Festa de les Terres de l'Ebre. Actualment s'està treballant en implementar 
una subweb per a aquests Tallers, des de la qual es podrà veure, a partir de la tardor de 2008, tota la 
informació sobre aquest nou projecte de l'IRM.

L'apartat d'exposicions virtuals del portal de l'Institut també s'ha vist augmentada amb la incorporació de 
l'exposició “Combat per la llibertat. Terrassa 1939-1975”. Aquesta exposició virtual és el resultat d'un ajut 
al qual va accedir el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa en la tercera convocatòria d'ajuts a projectes de 
l'IRM. Aquest projecte tenia com a objectiu donar a conèixer les vivències de ciutadans de Terrassa durant 
els anys de dictadura franquista i va servir de base per a una exposició que es va poder veure a Terrassa 
durant l'any 2007. Així doncs, en aquesta exposició virtual es reflecteixen els resultats d'aquesta cerca, 
mostrant com aquests terrassencs van contribuir a la recuperació dels drets socials i democràtics 
arrabassats per la dictadura franquista. L'exposició es divideix cronològicament en cinc àmbits, del primer 
franquisme fins a la mort de Franco, i també mostra diverses declaracions d'aquests terrassencs.

Per acabar, no podem oblidar la tasca de l'Institut Ramon Muntaner a l'hora d'ajudar els centres d'estudis a 
tenir una pàgina web pròpia. Durant aquest últim any, han augmentat fins a set els centres d'estudis que 
tenen una web a través del portal, amb la incorporació de l'Arboç Acthiva't. A través d'aquesta pàgina es pot 
accedir a diversa informació del centre arbocenc, com ara un històric de les activitats realitzades fins ara per 
l'entitat, una mostra de les exposicions que ha organitzat i el programa de la commemoració del Bicentenari 
de la Guerra del Francès a l'Arboç. A banda d'aquesta web, també s'ha anat treballant per a actualitzar els 
continguts de les pàgines ja existents: per exemple: a la web de l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer s'ha afegit 
la possibilitat d'accedir a la revista Insula a text complet, mentre que a la del Centre d'Estudis del Priorat 
s'han afegit nous documents d'història oral prioratenca. Recordeu que si esteu interessats en crear una 
pàgina web del vostre centre a través del portal de l'Institut Ramon Muntaner, només cal que us poseu en 
contacte amb nosaltres a través de l'adreça electrònica pineda@irmu.org. 
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RACO (Revistes Catalanes en Accés Obert)

El repositori de Revistes Catalanes en Accés Obert (RACO)  disposa d'estadístiques en línia d'ús que 

contenen dades sobres les revistes que hi formen part. Per aquesta raó, en aquesta edició de la nostra 

revista hem volgut fer un sumatori de les consultes als articles de les revistes dels centres d'estudis que 

s'han afegit a RACO des de l'IRM, així com de les descàrregues efectuades pels usuaris, per tal que es 

pugui veure el gran interès que susciten totes i cadascuna d'elles.

Pensem que és un manera d'adonar-nos de la importància de penjar els textos a text complet a RACO 

i de veure a la quantitat de persones que arriba la recerca dels centres d'estudis. Aquest fet ens porta a 

reflexionar sobre la pregunta: totes aquestes persones haurien accedit a aquests articles si no haguessin 

estat penjats a RACO? La resposta pensem que és ben clara: segurament que no, bé per desconeixement 

de la revista, bé per la disponibilitat personal de temps, per la llunyania...  

En aquesta taula podeu veure les estadístiques de les vint revistes que tenim penjades fins ara. No s'ha 

de prendre com un rànquing per veure quina ha estat la revista més consultada, ja que per poder fer això 

hauríem de tenir en compte tant el nombre de números penjats de cada revista com la data en què es van 

publicar, dada que per altra part no donem precisament per evitar aquestes comparacions, ja que el què 

realment ens importa és veure la transcendència que té el fet de què pengem les revistes a RACO.

A part d'aquestes, en aquests moments estem treballant a la intranet amb les revistes Del Penedès, 

Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, Quaderns de Vilaniu i Sessió d'Estudis Mataronins. També estan 

digitalitzades i a punt de penjar les següents revistes: Recull de Treballs, Materials del Baix Llobregat i 

Vicgrafies. Per últim, està en procés de digitalització la revista Miscel·lània Cerverina. El nostre objectiu 

és que a finals d'any es puguin veure totes aquestes revistes a la interfície de RACO.

 
Des d'aquí, i com sempre, animem els centres d'estudis a que vagin contactant amb l'IRM per penjar les 
revistes a RACO i així fer que les recerques i treballs d'aquestes entitats estiguin a l'abast de moltes més 
persones, ja que cada cop és més habitual la consulta a través d'aquest portal.

Només, i per acabar, us volem citar un paràgraf publicat a la revista del Centre de Supercomputació de 
Catalunya,  Terraflop, el passat mes de juliol: “Durant l'any 2007 es van rebre un total de 954.317 
consultes a RACO, mentre que en el primer semestre d'aquest any les consultes arriben a 1.524.393, 
dada que demostra la bona evolució del repositori i el valor del seu contingut”



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 

Centre d’Estudis Planers

Centre d’Estudis del Bages

Institut d’Estudis Eivissencs

Institut Ramon Muntaner

Centre d’Estudis Santjustencs

Institut d’Estudis Penedesencs

Centre d’Estudis Molletans

Centre d’Estudis Selvatans

Centre d’Estudis d’Ulldecona

Centre d’Estudis Històrics
Comarcals del Baix Ebre

Institut d’Estudis Comarcals
del Baix Vinalopó

Centre d’Estudis del Gaià

Centre d’Estudis Ribagorçans

Centre d’Estudis Seniencs

Centre d’Estudis Històrics de Terrassa

Centre d’Estudis del Priorat
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NÚM. PUBLICATS CONSULTES DESCÀRREGUES
CENTRE

REVISTES

MISCEL·LANIA
D’ESTUDIS

SANTJUSTENCS

MISCEL·LANIA
PENEDESENCA

lo senienc

24   

34   22.487      14.248

26   42.546      13.418

2   11.628        3.609

5     8.377        4.698

86 109.924      16.046

47     4.771        6.494

3     1.659        1.129

14   11.158        2.757

26   35.516      40.610

23   37.778      14.827

19   60.220      19.903

24   24.733      10.346

11   17.652        8.825

 20   12.933        5.330

 11   10.851      26.914

 5     9.406        3.315

 3     6.508        3.209

 22   34.403        9.088

 4     2.429           974

12.069      10.998



Com ja us vam anunciar en la revista anterior, 

l'Institut Ramon Muntaner dirigeix actualment el 

suplement gratuït de L'Avenç, Plecs d'Història Local. Per 

poder tirar endavant el projecte comptem amb el suport 

de les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i 

Lleida.

En aquest darrer any s'han editat quatre números. La 

línia editorial actual aposta perquè cada número 

constitueixi una unitat temàtica que sigui tractada des de 

diferents perspectives en funció de l'apartat on s'ubica. El 

núm. 126 es va dedicar a la memòria històrica i la recerca 

local; el núm. 127, al gènere biogràfic com a eina per a la 

recerca; el núm. 128, a la premsa local i comarcal, fent 

especial incidència en aquelles pàgines web i portals 

d'Internet que actualment la fan fàcilment accessible; i 

finalment, el núm. 129 es va centrar en la memòria oral 

com a eina per a la recerca. 

Com es pot observar, s'aborden temes d'actualitat i 

interès per a la recerca actual, sempre tenint molt en 

compte els treballs i publicacions que des dels centres 

d'estudis s'estan realitzant. 

Podem dir que aquesta publicació ha agafat empenta 

en aquesta nova etapa i és molt probable que el 2009 

s'ampliï el número de pàgines.

El contingut d'aquests números es pot consultar a text 

complet al portal de l'Institut Ramon Muntaner dins 

l'apartat dedicat a Plecs d'Història Local. 
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Acord de Col·laboració amb la Subdirecció General d'Arxius
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya

Molts centres d'estudis locals i comarcals han col·laborat tradicionalment amb els arxius comarcals, 

servint de pont perquè aquests arxius tinguessin millor accés a fons documentals privats. Per tal de 

formalitzar aquests vincles entre centres d'estudis i arxius comarcals, el passat 11 d'abril de 2008 es va 

signar un acord de col·laboració entre la Subdirecció General d'Arxius del Departament de Cultura i 

Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, d'una banda, i la Coordinadora de Centres 

d'Estudis de Parla Catalana i l'Institut Ramon Muntaner, de l'altra. 

L'objectiu d'aquest acord és fomentar, mitjançant diverses actuacions, la col·laboració entre els 

arxius comarcals i els centres d'estudis, per tal que aquests centres aportin informació sobre fons 

documentals en el territori, informació que pot resultar molt valuosa a l'hora de realitzar projectes com 

ara el Cens d'Arxius de Catalunya.

Aquestes actuacions es poden traduir en la celebració de trobades anuals entre els arxius comarcals i 

els centres d'estudis, amb l'objectiu d'intercanviar informació que pot interessar a ambdues entitats; en 

la possibilitat que els centres d'estudis informin els arxius locals dels fons privats que tinguin 

documentats i que, legalment, formin part del patrimoni documental català; en l'oferta de cursos 

temàtics, per part dels arxius comarcals, que puguin ser d'interès per als centres d'estudis i, finalment, en 

la possibilitat de què centres d'estudis i arxius comarcals organitzin activitats conjuntament.

El passat mes de juliol de 2008 aquest acord de col·laboració va començar a fer-se efectiu a través de 

sengles reunions entre diversos centres d'estudis i els arxius comarcals de les comarques del Vallès 

Oriental i el Priorat. Aquest acord ha començat amb aquestes comarques perquè el projecte del Cens 

d'Arxius de Catalunya, que té com a objectiu identificar tots els fons documentals que formin part 

legalment del patrimoni català, ha començar a aplicar-se al Vallès Oriental i al Priorat.

El dia 11 de juliol es va dur a terme la reunió del Priorat, a la seu de l'Arxiu Comarcal a Falset, i va 

comptar amb la presència de representants del Centre d'Estudis del Priorat, de l'Associació No Jubilem 

la Memòria, del Centre Quim Soler. La Literatura i el Vi i de Carrutxa, mentre que el 16 de juliol es va 

celebrar una altra reunió, aquesta vegada a Granollers, a l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, en què hi 

van assistir representants del Centre d'Estudis de Granollers, del Centre d'Estudis de Sant Pere de 

Vilamajor i del Centre d'Estudis Santfostencs.

Aquestes reunions han suposat una primera presa de contacte entre centres d'estudis i arxius 

comarcals, que esperem que fructifiquin en una sèrie d'actuacions que ajudin a conèixer millor el 

patrimoni documental català.

memòria anual
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URV: projecte de Campus Extens

El desembre de 2007 la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l'Institut Ramon Muntaner 

(IRM) van signar un conveni de col·laboració per tal de contribuir a impulsar i consolidar el 

projecte de Campus Extens de la URV. La URV es planteja consolidar aquest Campus Extens, 

el qual pretén crear, amb la col·laboració dels ajuntaments i altres ens de la demarcació de 

Tarragona, una xarxa d'Antenes del Coneixement de la Universitat Rovira i Virgili, amb la 

finalitat de desenvolupar un vincle permanent i estret entre el territori i la seva universitat 

pública de referència.

Els objectius del projecte, més enllà d'esdevenir un nucli dinamitzador i proactiu 

d'activitats d'interès territorial i difusor dels valors socials que inspiren la universitat com a 

institució, són, d'una banda, estendre i apropar al territori les potencialitats de la URV, els 

serveis i les activitats universitàries i, sobretot, captar i donar resposta a les necessitats del 

territori vinculades a les diferents missions que té encomanades la URV.

Les Antenes del Coneixement seran espais físics alhora que virtuals, els quals han de 

constituir un punt de trobada entre la universitat i els diversos agents locals, des d'entitats 

culturals com orfeons, grups teatrals o centres d'estudis fins a representants del teixit 

productiu com agrupacions empresarials o professionals en actiu, amb l'objectiu de potenciar 

la generació de noves sinergies.

Amb aquest conveni el que es pretén és que els centres d'estudis siguin agents principals en 

la creació, posada en funcionament i dinamització de les diferents Antenes.

Signatura del conveni entre la 
Universitat Rovira i Virgili i l'Institut 
Ramon Muntaner per tal de 
col·laborar en la implantació del 
Campus Extens. Fons IRM.
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Agència Catalana de Notícies (ACN)

L'Institut ha mantingut un contacte continuat amb l'Agència Catalana de Notícies, sobretot 

per a la difusió d'algunes de les seves activitats principals, com per exemple el Recercat. 

Tenint en compte que una de les nostres principals preocupacions i objectius és difondre i 

fer arribar als mitjans de comunicació la ingent activitat dels centres, a principis del 2008 es 

van iniciar les converses per tal d'arribar a un acord amb l'objectiu que l'Institut Ramon 

Muntaner pogués disposar dins de la pàgina web de l'ACN ( ) d'un 

bàner a través del qual els periodistes poguessin tenir accés directe a algunes de les activitats 

destacades dels centres d'estudis, a l'agenda setmanal que confecciona l'Institut i també a 

l'Infocentres. 

Al mes de maig es va obrir aquest bàner, on apareix el logo de l'Institut, i que té per títol: 

“La cultura en el territori: activitats i notícies”. En principi estarà en actiu tot el 2008, 

estudiarem els resultats obtinguts i valorarem la seva continuïtat el 2009.

Per aquest motiu és important que ens continueu enviant les vostres activitats, ja que estem 

realitzant grans esforços per crear eines que siguin d'utilitat per al conjunt dels centres.

http://www.noticies.net

La Cultura en
el Territori:
activitats
i notícies
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Activitats dutes a terme per l'Institut Ramon Muntaner en el 
marc de l'acord 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)

Fruit d'aquest acord de col·laboració, l'Institut Ramon Muntaner ha col·laborat amb l'equip 

de redacció del butlletí electrònic RIDEC. Recerca i difusió de l'etnologia catalana, aportant-

hi diferents notícies com ara actes de jornades, congressos, presentacions, exposicions, 

novetats editorials, etc., totes elles realitzades pels centres d'estudis dels territoris de parla 

catalana. També s'han introduït articles de fons d'investigadors sobre recerques o publicacions 

d'investigadors vinculats als centres d'estudis, exposicions en oferta, o la borsa 

d'investigadors. Podeu consultar el RIDEC a: http://cultura.gencat.cat/cpcptc/ridec/.

També s'ha fet difusió de les convocatòries dels programes de recerca etnològica (juny de 

2007) i de les beques per a la realització de treballs de recerca sobre el patrimoni etnològic de 

Catalunya (gener de 2008) publicades pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 

de la Generalitat de Catalunya, s'ha mantingut un intercanvi constant amb els centres 

interessats en dur a terme recerques etnològiques i s'ha assessorat els investigadors que hi 

presenten projectes. 

En el marc d'aquest acord, l'Institut també ha organitzat una sèrie d'activitats amb l'objectiu 

de difondre la recerca etnològica duta a terme pels centres d'estudis. D´aquesta manera, per 

segon any consecutiu, el mes de juliol del 2007 va tenir lloc a Horta de Sant Joan (la Terra Alta) 

la II Jornada sobre Recerca i Patrimoni Etnològic: Els Jocs Tradicionals i les Noves 

Tecnologies, en el marc de l'11è. Curs de Jocs Tradicionals de la Festcat. Com la passada 

edició, l'Institut va organitzar la jornada juntament amb el Centre de Promoció de la Cultura 

Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 

Generalitat de Catalunya i en col·laboració amb el Centre de Documentació-Ecomuseu dels 

Ports. 

Aquesta jornada va comptar amb l'experiència organitzativa de l'edició anterior i amb un 

major nombre de contactes amb estudiosos sobre jocs tradicionals, així com amb un major 

coneixement sobre l'estat de la qüestió. Si la jornada del 2006 va abordar els jocs tradicionals 

des d'una perspectiva genèrica, en la segona edició el contingut es va centrar en els nous 

formats d'emmagatzemament, de treball i de difusió de la recerca en jocs tradicionals.
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El programa va constar de tres ponències i sis comunicacions, presentades  per quinze 

entitats culturals, majoritàriament centres d'estudis, de diversos territoris de parla catalana. La 

setantena d'assistents va poder veure una mostra de recerques editades en formats digitals, una 

mostra bibliogràfica sobre jocs tradicionals i noves tecnologies i una exposició de joguines 

tradicionals fetes amb materials naturals i reciclats.

En el decurs de la jornada també es van presentar les actes de la I Jornada sobre Recerca i 

Patrimoni Etnològic: Els Jocs Tradicionals, que es va dur a terme a Horta de Sant Joan el juliol 

de 2006.

A mitjans del 2007, l'Institut Ramon 

Muntaner, recollint l'interès en els territoris de 

parla catalana per l'estudi dels jocs tradicionals, 

va proposar treure la jornada d'estudi del Curs de 

Jocs tradicionals de la Festcat d'Horta de Sant 

Joan i donar-li més entitat, allargant la seva 

durada fins a un dia i mig i convertint-la en una 

antesala de l'esmentat curs. D'aquesta manera es 

volia per una banda atreure els estudiosos al 

Curs de Jocs tradicionals de la Festcat i per l'altra 

oferir un espai de trobada i d'intercanvi per als 

investigadors i equips de treball en temàtica de 

jocs tradicionals d'arreu dels territoris de parla 

catalana, abordant els jocs tradicionals des 

d'enfocaments temàtics anuals diferents.

Així, es va dissenyar el programa Els Jocs en la Història, de cinc anys de durada,  que  

celebraria quatre jornades anuals, itinerants per Catalunya, i un congrés-cloenda final. 

Aquestes edicions tractaran els següents àmbits temàtics:

Les societats a través del joc (2008). Tàrrega

Espais de joc: patrimoni, turisme i festa (2009)

Cultura material i cultura immaterial del joc (2010)

Els jocs i la interculturalitat (2011)

Congrés: Els jocs en la història (2012)
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Els objectius genèrics del programa 

Els Jocs en la Història són donar a 

conèixer la pràctica i la transmissió dels 

jocs en el temps en els diversos territoris 

de parla catalana i en territoris propers; 

recollir i potenciar la recerca sobre els 

jocs tradicionals que es realitza des dels 

centres i instituts d'estudis locals i 

comarcals; assentar les bases per 

consolidar un fòrum d'entitats i 

d'investigadors interessats en l'anàlisi dels jocs tradicionals en relació a les diferents àrees de 

coneixement i promoure la recerca en aquest àmbit d'estudi tot potenciant la presentació de 

treballs i estudis realitzats des de diferents enfocaments disciplinaris: antropològic, històric, 

sociològic, pedagògic, arqueològic, turístic, etc.

El comitè científic organitzador d'aquest programa està format per representants del 

Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura i 

Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, de l'Institut Ramon Muntaner, i pels 

coordinadors del Curs de Jocs tradicionals de la Festcat d'Horta de Sant Joan, Pere Lavega i 

Biel Pubill.

La primera de les jornades del programa Els jocs en la història es va celebrar el mes d'abril 

de 2008 al Museu Comarcal de l'Urgell-Tàrrega. Titulada Els Jocs en la Història: Les 

Societats a través dels Jocs, la jornada ha estat organitzada per l'IRM juntament amb el 

Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura i 

Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i ha comptat amb el suport del Museu 

Comarcal de l'Urgell, la INEFC de Lleida, l'Institut d'Estudis Ilerdencs, la Diputació de 

Lleida, l'Associació Cultural Lo Llaüt d'Ascó i el Museu de Joguets i Autòmats. Col·lecció 

Mayoral, de Verdú.

Els objectius concrets d'aquesta jornada han estat mostrar com l'estudi dels jocs en les 

diverses etapes de la història ens ajuden a aprofundir i a comprendre aspectes socials de les 

cultures; evidenciar la permanència i l'evolució dels jocs al llarg de la història en els diversos 

territoris de parla catalana i en territoris propers; permetre la presentació de treballs i estudis 

realitzats des de diferents enfocaments disciplinaris: antropològic, històric, sociològic, 

pedagògic, arqueològic, turístic, etc; conèixer l'exportació i la importació de jocs fruit del 

contacte entre cultures, dels processos migratoris, etc. i descobrir el paper dels gèneres en la 

pràctica dels jocs, com a reflex de valors col·lectius.
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Durant la jornada s'han presentat 

setze recerques sobre els jocs tradicionals 

en la història, entre ponències, 

comunicacions, comunicacions-pòster i 

exhibicions pràct iques  de jocs  

tradicionals –en aquest cas, una exhibició 

del joc del bòlit d'Anglesola. Aquests 

treballs de recerca han estat presentats 

per dinou entitats, entre centres d'estudis, 

centres educatius, museus i universitats. 

A més, durant la jornada també s’han 

presentat les actes de la II Jornada sobre 

Recerca i Patrimoni Etnològic: Els Jocs 

Tradicionals i les Noves Tecnologies, que 

es va celebrar a Horta de Sant Joan el 

juliol de 2007 i que han estat editades per 

l'Institut Ramon Muntaner.

Per altra banda, el centenar d'assistents van poder 

veure una mostra de publicacions dedicada als jocs en 

la història i l'exposició “El joc entre la tradició i la 

modernitat.  Una experiència en el context d'Horta de 

Sant Joan”, comissariada pels experts en jocs 

tradicionals Pere Lavega, Biel Pubill, Antoni Costes i 

Fernando Maestro.

D'altra banda l'Institut Ramon Muntaner també ha organitzat diferents activitats 

relacionades amb el patrimoni etnològic, com la VII Jornada d'Etnologia de les Terres de 

l'Ebre, que va tenir lloc a la Torre de l'Espanyol  (la Ribera d'Ebre) el 17 de novembre de 2007. 

Aquesta edició, titulada “Les construccions tradicionals a les Terres de l'Ebre”, fou 

organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Ramon 

Muntaner i el Museu Comarcal del Montsià, i va comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament 

de la Torre de l'Espanyol, l'Associació de Dones de la Torre de l'Espanyol, el Centre d'Estudis 

de la Ribera d'Ebre i l'Associació  Cultural Lo Llaüt d'Ascó.  

La conferència marc, “Poblament i població a la Ribera d'Ebre. Una visió etnohistòrica”, 

va anar a càrrec de Jordi Ferrús i Batiste, doctor en Antropologia Social i professor a la 

Universitat Miguel Hernández d'Elx. Van completar el programa nou comunicacions i la taula 
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rodona “Nous enfocaments de l'arquitectura tradicional”. Com a activitats complementàries 

de la jornada es va poder veure una demostració pràctica de construcció en pedra en sec, 

l'exposició “La Fatarella, l'univers de la pedra en sec”, ambdues activitats a càrrec de la 

Fundació el Solà de la Fatarella, i es va fer una sortida per visitar diversos anjubs de la zona.

Posteriorment, el 24 de novembre de 2007, es va realitzar a les Borges Blanques (les 

Garrigues) la Jornada Recerca Etnològica i Centres d'Estudis: Presentació de l'Inventari 

del Patrimoni Etnològic de Catalunya, que fou organitzada pel Departament de Cultura i 

Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Ramon Muntaner i comptà 

amb la col·laboració del Centre d'Estudis de les Garrigues, l'Institut 

d'Estudis Ilerdencs i l'Ajuntament de les Borges Blanques. En aquesta 

ocasió, a més de l'explicació sobre l'Inventari de Patrimoni Etnològic, 

l'Observatori de Recerca Etnològica i la línia editorial de l'IPEC, realitzada 

pels tècnics del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 

Catalana del Departament de  Cultura i Mitjans de Comunicació de la 

Generalitat de Catalunya, es van presentar diferents recerques realitzades 

al territori dins de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. Així, es 

va explicar l'estudi de la pedra en sec fet a Juncosa de les Garrigues i la 

Granadella; l'inventari del fons etnològic del Museu de l'Oli i del Món 

Rural de Castelldans i les activitats de l'Associació Amics de la Pedra en 

Sec.

Totes aquestes activitats es poden consultar a la web Participació de l'Institut Ramon 

Muntaner en l'Inventari del Patrimoni Etnològic, inclosa en el portal de l'Institut.

VII Jornades d’Etnologia de les Terres de l’Ebre. La Torre de l’Espanyol. Fons IRMU.
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Amb la finalitat de donar a conèixer, difondre i incentivar la recerca en temes etnològics i 

antropològics, l'Institut Ramon Muntaner ha editat el pòster “Patrimoni etnològic i centres 

d'estudis” on fa un breu repàs de l'evolució, les temàtiques i els ajuts al voltant dels treballs 

dels centres d'estudis de parla catalana. Aquest pòster se sol exhibir en les jornades que realitza 

l'Institut, amb l'objectiu de fer difusió del paper dels centres d'estudis en l'estudi del patrimoni 

etnològic dels territoris de parla catalana. 

A més, l'Institut continua amb la seva tasca de mitjancer entre iniciatives de caire etnològic 

d'institucions i organismes públics i privats diversos i els centres d'estudis, per tal de donar 

l'oportunitat a aquests de participar en projectes transversals o de caire més genèric. Alguns 

exemples han estat la crida als centres d'estudis a  col·laborar amb la revista electrònica 

(con)textos -coordinada pels doctorands d'antropologia social de la Universitat de Barcelona- 

amb l'enviament de materials de caire etnogràfic o a proporcionar informants de les Terres de 

l'Ebre per al projecte “La postguerra espanyola i el món rural”, dut a terme per la Fundació del 

Món Rural 

L'Institut Ramon Muntaner també dóna suport als centres d'estudis que organitzen 

activitats relacionades amb el patrimoni etnològic. Durant el mes de juny de 2008, l'Institut va 

participar en una jornada sobre conta contes i literatura oral a Arnes (la Terra Alta), 

organitzada per l'Associació Cultural la Bresca d'Arnes. A la taula rodona “La literatura oral: 

un patrimoni a conservar i difondre”,  l'Institut 

Ramon Muntaner va explicar diferents 

projectes etnològics realitzats pels centres 

d'estudis dels territoris de parla catalana. 

També es va participar en la setmana Cultural 

de Móra la Nova, amb l'aportació de la 

conferència “Els jocs en la història: els jocs 

tradicionals a la Ribera d'Ebre”, a càrrec de 

Biel Pubill, de l'Associació Cultural Lo Llaüt 

d'Ascó. La xerrada serví per a presentar en 

públic les activitats etnològiques que realitza 

l'Institut, especialment amb el tema dels jocs 

populars. 

Finalment, l'IRM col·labora amb altres 

projectes i equips de treball del Centre de 

Suport als centres d'estudis en projectes d'etnologia

I Jornada de Contacontes a Arnes. Recerca de Literatura Oral.
Foto cedida per l’Associació Cultural la Bresca d’Arnes
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Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura i Mitjans 

de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, fent difusió de les seves activitats - cursos de 

l'Escola d'Estiu de Cultura Popular –Festcat-, Tallers per a la Festa, etc.- i posant en contacte 

els centres d'estudis i entitats culturals que s'adrecen a l'Institut per a consultar sobre temes en 

els quals treballa el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. 

En el seu intent d'impulsar la investigació en el camp de l'etnologia, l'Institut Ramon 

Muntaner continua treballant en  la creació d'equips de recerca en temes de cultura 

popular, posant en contacte antropòlegs i estudiosos amb centres d'estudis que volen  

treballar aquests aspectes als seus territoris d'estudi i ho sol·liciten. Un cop creat l'equip, 

l'Institut ofereix assessorament de cara a la presentació de propostes de recerca a les 

convocatòries d'ajuts de l'IPEC, del mateix IRM o d'altres entitats.

Enguany, al seguiment dels projectes de museïtzació o catalogació de fons de l'Espai 

Etnològic de Cervelló - Cal Badia, del Grup de Recerca de Cervelló, i del Museu de la Pauma 

de Mas de Barberans de l'Associació Cultural Lo Lliscó, s'ha afegit la col·laboració amb els 

Amics del Museu Municipal de Pallejà, responsables de la gestió d'aquest museu. Per altra 

banda, cal destacar que també s'ha completat la catalogació de la col·lecció etnològica de Can 

Padrosa de Sant Just Desvern, duta a terme pel Centre d'Estudis Santjustencs. 

En la mateixa línia, es continua amb la tasca d'assessorament i seguiment d'aquelles 

entitats que duen a terme projectes de recerca sobre temes de cultura popular en general. 

S'han assessorat aquelles entitats interessades en presentar-se a la VI Convocatòria d'ajuts  per 

a projectes de recerca o difusió cultural de l'IRM, així com aquelles que es presenten als 

Programes de Recerca d'Anàlisi i Documentació del Centre de Promoció de la Cultura Popular 

i Tradicional Catalana corresponents al 2007 i al 2008, publicats pel Departament de Cultura i 

Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. 

A més, des de l'Institut s'assessora els centres d'estudis per tal que segueixin les pautes de 

treball i lliurament de materials de l'IPEC, així com l'aplicació dels resultats en els projectes 

festius proposats pels municipis. Per últim, El programa Tallers per a la Festa Terres de l'Ebre 

(vegeu pàg. 33), ha obert noves vies per a la recerca etnològica i etnomusicològica d'aquest 

territori.

Foment de la recerca en l'àmbit de l'etnologia
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Gestió del programa Tallers per a la Festa Terres de l'Ebre 2008

Des de mitjans del 2007, l'IRM és l'entitat gestora del programa Tallers per a la Festa a lesTerres de 

l'Ebre.

TALLERS PER A LA FESTA és un programa del 

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 

Generalitat de Catalunya que, a través del Centre de Promoció 

de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, ofereix recursos 

formatius als municipis interessats en dur a terme un projecte 

de creació, ampliació o recuperació d'una festa o element 

festiu relacionat amb la cultura popular i/o la història local. 

Cada projecte festiu disposa d'un nombre variable de 

tallers destinats a donar els coneixements i recursos necessaris 

per materialitzar la realització final - acompanyaments 

musicals, escenografies, elements d'ambientació, vestuari, la 

creació del mateix guió de la festa, etc.-. Amb aquests tallers, 

impartits per professionals, artistes i experts, l'IRM participa 

en el disseny final d'una festa de carrer i en la direcció de cada 

projecte, buscant la participació veïnal, la cohesió social i la 

recuperació de l'imaginari col·lectiu. 

El projecte artístic de cada proposta segueix els següents 

passos: recerca documental –històrica, etnològica, 

etnomusicològica…-, preparació del guió de la festa i 

realització dels diferents elements festius a través dels tallers. 

La feina i la participació de les persones i les entitats locals 

implicades passa a formar part del patrimoni festiu del 

municipi. 

En la implementació dels projectes, els centres d'estudis 

participen duent a terme la recerca documental. Els resultats 

de les recerques són el punt de partida per configurar el 

contingut dels tallers –música tradicional, indumentària 

tradicional, teatre, cant…- i permeten respectar i reconstruir 

amb rigor les particularitats locals dels diversos àmbits festius. 

Cartell del taller de dansa 
tradicional de Ginestar. 

Taller de cant improvisat
de jota a Roquetes. Fons IRM.
Autor: Mariano Cebolla.
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En el cas de les recerques de caire etnològic, els equips de treball segueixen les pautes i empren 

la base de dades de l'IPEC. 

Actualment s'està treballant en els set projectes 

seleccionats en la convocatòria del 2008:

 

Festes tradicionals de l'arròs de Deltebre: la 

plantada i la sega (Fase I)

Recuperació del ball de capgrossos. Festa de 

Sant Martí de Ginestar  

Mercat a la plaça: Amposta a primers del segle 

XX (Fase I)

 Festa de Sant Antoni a Mas de Barberans (Fase I)

 Festa de Sant Gregori de Santa Bàrbara (Fase I)

I Concurs Nacional de Cantadors de Jota Impro-

visada Pepe Garcia Lo Canalero, en el marc del 

XV Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre, a 

Roquetes.

Balls i Bullicis, danses populars del Renai-

xement, en el marc de la XIII Festa del 

Renaixement de Tortosa.

Aquests projectes compten amb el suport de 

Caixa Tarragona.

Es pot consultar la informació sobre el 

programa, els tallers formatius i les festes 

que  ja  s 'han  ce lebra t  a l  web:  

www.sre.urv/irmu/tallers/festa

Taller d’indumentària de capgrossos a Ginestar.
Fons IRMU. Autor Mariano Cebolla.



Calendari 2008.

Per tercer any consecutiu hem elaborat el calendari dels 

centres d'estudis on, amb la col·laboració d'aquests centres, 

podeu trobar tot un seguit d'activitats que realitzen aquestes 

entitats al llarg de l'any. 

En aquesta edició, per realitzar el calendari hem comptat amb la col·laboració del CEIP 3 

d'Abril de Móra la Nova, el personal de l'Alberg Mas de la Coixa i l'Ajuntament de Móra la 

Nova, amb els quals vam organitzar un concurs de dibuix que portava per títol “Coneix el 

Patrimoni de Móra la Nova”. Tots els alumnes del col·legi, organitzats per cicles, van passar 

pel Mas de la Coixa a fer el seu dibuix, alhora que se'ls van mostrar les instal·lacions, se'ls va 

passar un documental de la restauració del Mas i també vam aprofitar per ensenyar-los les 

dependències de l'Institut Ramon Muntaner i explicar-los què era un centre d'estudis i quina 

tasca fèiem des de l'Institut, sempre intentant adaptar les explicacions al nivell corresponent a 

cada cicle.

 

Dels dibuixos guanyadors d'aquest concurs, tres per cicle, van sortir els detalls de les 

imatges que podeu trobar a cada fulla del calendari 2008, mentre que a l'última pàgina es 

poden veure els dotze dibuixos guanyadors.

Pensem que aquest calendari és una bona eina de difusió de les activitats, alhora que pot 

ajudar a la coordinació personal i col·lectiva, per la qual cosa aprofitem per demanar-vos que, 

per poder realitzar una quarta edició, corresponent a l'any 2009, ens feu arribar les vostres 

activitats abans del 21 de novembre de 2008, agraint per endavant la vostra col·laboració.

6

I Concurs de Dibuix: “Coneix el patrimoni de Móra la 
Nova” organitzat per l'Institut Ramon Muntaner amb la 
col·laboració del CEIP 3 d'Abril , l'Alberg Mas de la Coixa 
i l'Ajuntament de Móra la Nova. Els dibuixos guanyadors 
van servir com a il·lustracions per al calendari.
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Acte de lliurament de premis.
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Balanç de les convocatò÷÷ ries d’ajuts
a activitats 2007-2008

Activitats entre el juliol i el desembre de 2007

Entre juliol i desembre de l'any 2007 van tenir lloc tot un conjunt d'activitats (un 
total de dotze) que us anunciàvem en la memòria anterior i que van rebre el suport 
econòmic de l'Institut Ramon Muntaner a través de la seva V Convocatòria d'ajuts.

XVII Jornades Culturals. Trobada Cultural del 
Matarranya, organitzades per l'Associació Cultural del 
Matarranya.

La XVII Trobada Cultural del Matarranya, que va tenir 
lloc a Calaceit el 5 d'agost de 2007, va aplegar artistes 
relacionats amb la cultura i la llengua catalanes. Les jornades 
van comptar amb una gran assistència de públic i es va acomplir 
àmpliament l'objectiu de l'activitat: la promoció, dignificació i 
conscienciació de la cultura i llengua catalana com a pròpies. 

Congrés Colloquium Studium Medievalis. Cultura Visual, Cultura Escrita, organitzat pels Amics de 
Besalú i el seu Comtat.

Aquest congrés es va realitzar entre els dies 3 i 6 de setembre de 2007 a Besalú (la Garrotxa) i s'estructurà en 
nou conferències, dues taules rodones i diverses visites distribuïdes al llarg d'aquests quatre dies. Les 
conferències, realitzades per professors i professores d'universitats de Catalunya, Múrcia, Andalusia, Alemanya i 
Portugal, versaren sobre temes concrets d'història i/o d'art medieval.

XIX Jornades d'Estudis Penedesencs. El patrimoni penedesenc ahir i avui, elements per a una identitat, 
organitzades per l'Institut d'Estudis Penedesencs.

Les XIX Jornades d'Estudis Penedesencs coincidiren amb el 30è. aniversari de la creació de l'Institut d'Estudis 
Penedesencs. La pretensió de les jornades era 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 tenien un caràcter marcadament didàctic i també d'inventari d'aquest patrimoni en 
el moment actual. Aquestes jornades, que van començar el 28 de setembre, es van estendre al llarg dels caps de 
setmana dels mesos de tardor (fins al 15 de desembre) i es van realitzar de forma descentralitzada per diferents 
municipis de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. 

Curs d'Identificació de matèries primeres i la seva aplicació en arqueologia, organitzat pel Centre 
d'Investigacions Arqueològiques d'Osona.

El Curs d'Identificació de matèries primeres i la seva aplicació en arqueologia va tenir lloc el 24 de novembre 
al Museu Episcopal de Vic (Osona). Els objectius del curs eren difondre nocions i criteris bàsics sobre les matèries 
primeres i adquirir nocions de metodologia de treball, anàlisi i síntesi per a la seua identificació i adscripció 
cultural, econòmica i social. Amb aquest motiu, el curs es va estructurar en quatre sessions d'una hora i quart 
cadascuna que tractaren els diferents materials treballats en l'estudi de la Prehistòria: els recursos minerals 
(ceràmica), els materials lapidis, la metal·lúrgia i la fusta.

Imatge cedida per l'Associació Cultural del
Matarranya



Jornades amb Motiu del Centenari de l'Institut d'Estudis Catalans, realitzades per l'Associació Cultural 
del Matarranya.

Amb motiu del centenari de l'Institut d'Estudis Catalans, l'Associació Cultural del Matarranya va organitzar 
tot un seguit d'actes, que es van iniciar amb una conferència de Pepa Nogués a Alcanyís i van continuar amb 
sengles xerrades de Loli Gimeno i Pere Navarro a Maella (el Matarranya) l'1 de desembre. Finalment, amb motiu 
de la presentació d'un llibre de José Antonio Carrégalo, el 29 de desembre es van realitzar a Mont-roig de 
Tastavins (el Matarranya) una tercera conferència i diverses taules rodones explicant les funcions de l'Institut 
d'Estudis Catalans.

III Congrés per a l'Estudi dels Jueus en els Territoris de Llengua Catalana, organitzat per l'Institut Privat 
d'Estudis Món Juïc.

Entre el 15 i el 18 d'octubre se celebrà a les ciutats de 
Perpinyà (el Rosselló) i Barcelona el III Congrés per a 
l'Estudi dels Jueus en els Territoris de Llengua Catalana. 
En aquest congrés es pretenia, com a principal objectiu, 
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 pretenia aprofundir 
en l'estat de la qüestió de les comunitats jueves que 
actualment viuen als territoris de parla catalana i la seva 
història contemporània. En aquesta tercera edició hi van 
participar més de trenta ponents nacionals i estrangers i va 
tenir una assistència considerable.

IV Jornades Culturals i Literàries del Matarranya, organitzades per l'Associació Cultural del Matarranya. 

La Conselleria de Cultura de la Comarca del Matarranya organitzà amb l'Associació Cultural del Matarranya 
aquestes jornades, que es van començar a celebrar a partir de 2003. Les IV Jornades Culturals i Literàries es van 
realitzar el dia 17 de novembre a la Vall del Tormo (el Matarranya) i van consistir en una taula rodona al voltant del 
disc Sons de Matarranya, en què conjunts musicals del territori musiquen poemes d'autors catalans i versionen 
temes de música tradicional.

Congrés. La Societat Industrial al País Valencià, organitzat pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i 
Arqueològics (CAEHA).

El Congrés La Societat Industrial al País Valencià es va realitzar entre els dies 8 i 11 de novembre a Alcoi 
(l'Alcoià), amb la finalitat de 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 aquest congrés s'analitzaren diferents aspectes relacionats amb 
la revolució industrial a Alcoi, com l'urbanisme, el moviment obrer, etc. S'hi van presentar quatre ponències i hi va 
haver dinou comunicacions. A més, el darrer dia del congrés,  es va realitzar una visita guiada a la ciutat.

IV Trobades Culturals Pirinenques, organitzades pel Centre d'Estudis Ribagorçans.

La quarta edició de les Trobades Culturals Pirinenques es va realitzar el dia 10 de novembre al Pont de Suert 
(l'Alta Ribagorça). Aquestes trobades van esdevenir, com en les anteriors edicions, un punt de debat, reflexió, 
coneixement i difusió d'activitats i un aparador de les realitats, els projectes i les mancances dels diferents 
territoris.

Durant el matí hi va haver disset comunicacions que tractaren el tema objecte de la trobada, “El Pirineu i la 
creació cultural”, i a la tarda, a més de la realització d'una taula rodona sobre la situació i el paper de les entitats 
culturals dels Pirineus, es va dur a terme la presentació de la publicació de les actes de les III Trobades Culturals 
Pirinenques.
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Col·loqui de Tardor 2007. Resistència al Franquisme i Educació no Formal, organitzat pel Centre 
d'Estudis Comarcals de Banyoles, la Universitat de Girona i la Societat d'Història de l'Educació dels Països de 
Llengua Catalana.

El col·loqui, que es va celebrar els dies 22, 23 i 24 de novembre de 2007 a Banyoles (el Pla de l'Estany), va 
recollir la memòria històrica de l'època franquista en el camp de l'educació no escolar. S'hi van presentar vint-i-
una comunicacions, publicades en el volum 26 dels Quaderns del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, i 
estructurades en tres àmbits temàtics: la resistència durant el primer franquisme (1939-1956); la resistència 
durant el segon franquisme (1956-1975) i biografies i memòria oral: els estudis locals en el camp històric i 
educatiu. Al col·loqui s'hi van inscriure una cinquantena de persones, procedents majoritàriament d'arreu de 
Catalunya, les Balears i el País Valencià. 

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

El 16 de novembre de 2007 va tenir lloc 
al Seminari de Filologia Catalana de la 
Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat d'Alacant (l'Alacantí) el VIII 
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. Durant la jornada, 
dedicada al «Folklore i Romanticisme. Els 
Estudis Etnopoètics de la Renaixença», es 
van llegir set comunicacions. A continuació, 
es va presentar el volum on es recullen les 
intervencions de la II Trobada del Grup 
d'Estudis Etnopoètics, realitzada a Palma de 
Mallorca l'any 2006. La jornada va acabar 
amb l'assemblea anual del Grup.

Català a l'ensenyament sense Llei de Llengües? Franja 2007/2008, 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.

Aquesta jornada va tenir lloc a Calaceit (el Matarranya) el dia 15 de desembre, durant la qual es va 
desenvolupar una plataforma per a debatre solucions pràctiques i reals per introduir l'ensenyament en català a la 
Franja. A tal efecte es van realitzar diverses conferències i taules rodones al llarg del dia, a més d'haver-hi 
exposicions sobre l'ensenyament en català a la Franja, a la Catalunya Nord i al País Valencià.

Activitats 2008: les que ja han tingut lloc

IV Jornades d'Història local i Patrimoni Cultural a l'Illa de Menorca, organitzades pel Centre d'Estudis 
Locals, Fòrum 3er. Mil·lenni d'Alaior i l'Institut Menorquí d'Estudis.

Imatge cedida per l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer. 



Les jornades pretenien, amb l'aportació de 
comunicacions relatives a la història local i al patrimoni 
cultural de Menorca, ésser un marc de coneixement de la 
realitat social, cultural i patrimonial de l'illa. La quarta 
edició de les Jornades es va realitzar entre l'11 i el 13 de 
gener a Alaior, en què es van presentar tretze 
comunicacions i va haver-hi presentacions de llibres, 
actuacions musicals, visites guiades i l'establiment d'un 
mercat d'associacions.

Jornada per a la Valoració del Territori, com Herència i en Transformació, organitzada per l'Associació 
Guiametans per l'Ateneu.

El dia 2 de febrer va tenir lloc als Guiamets (el Priorat) la Jornada per la Valoració del Territori, com Herència 
i en Transformació, que va incidir en els problemes derivats de la construcció i urbanització als pobles petits. A tal 
efecte, Francesc Muñoz, professor de la UAB, va realitzar una conferència en què va exposar la realitat 
urbanística a Catalunya i va realitzar una reflexió sobre els riscos i reptes de les urbanitzacions disperses als 
pobles petits.

Jornada Imago Mundi, organitzada pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

El dia 16 de febrer va tenir lloc a Móra la Nova (la Ribera d'Ebre) la Jornada Imago Mundi. L'objectiu dels 
organitzadors de la jornada es va centrar en un aportament, des del camp de la cultura, a la conquesta de la dignitat 
humana en les seves diverses components; amb aquesta finalitat, aquest centre d'estudis va crear la Secció 
d'Impuls Social (SIS). A la jornada es va parlar de les causes i els efectes del desequilibri econòmic, polític i 
social. Entre els convidats hi havia Federico Mayor Zaragoza, que parlà sobre la cultura de la pau; Arcadi 
Oliveras, que parlà sobre els reptes de la globalització i Alexis Bueno, que tractà el tema de l'Àfrica. Una taula 
rodona completà el debat generat durant la Jornada i Albert Guiu va tancar l'acte amb la lectura d'un poema.

II Fira Literària Joan Cid i Mulet. La Literatura a l'Exili, organitzada pel Centre d'Estudis de la 
Indumentària Tradicional de les Terres de l'Ebre (CEITTE).

Els dies 22, 23 i 24 de febrer es va organitzar a Jesús 
(el Baix Ebre) la II Fira Literària Joan Cid i Mulet. La 
Literatura a l'Exili. La fira es va caracteritzar per la 
realització de xerrades, taules rodones, presentacions 
de llibres, conta contes, conferències, etc. que es van 
realitzar al llarg d'aquells tres dies. En aquesta segona 
edició es van tractar temes relacionats amb la tasca dels 
escriptors ebrencs a l'exili, tot enllaçant-ho amb les 
experiències viscudes durant la seua captivitat als 
camps de concentració. Per primera vegada es va 
organitzar un premi als millors treballs de recerca de 
batxillerat sobre l'àmbit de la llengua i literatura i sobre 
l'exili. 

Cursos 2008 de la Societat Calalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària.

Aquests cursos, un total de vuit, es van realitzar a l'Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat del Vallès (el 
Vallès Occidental) entre el febrer i el març de 2008 per la Societat Calalana de Genealogia, Heràldica, 
Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària. Oferien, amb diferents graus d'aprofundiment, un bon marc per a l'estudi 
i coneixement de les diferents disciplines impartides: la genealogia, la informàtica al servei de la documentació 
familiar i genealògica, la sigil·lografia, la vexil·lologia, la paleografia, la diplomàtica i el llatí medieval. 
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El Priorat i la Guerra del Francès (la batalla de Gratallops), jornada realitzada pel Centre d'Estudis del Priorat.

El 15 de març va tenir lloc a les poblacions prioratines 
de Gratallops i Bellmunt del Priorat una jornada 
organitzada pel Centre d'Estudis del Priorat, que tractà 
sobre el fenomen de la Guerra del Francès, de la qual se'n 
commemora el bicentenari. L'activitat es va iniciar al matí 
al Casal de Bellmunt, des del qual es va realitzar un 
itinerari en què els assistents es van dirigir a diferents 
espais destacats durant la Guerra del Francès, com l'ermita 
de la Consolació. L'itinerari va continuar per Gratallops i 
el Lloar, per tornar a Bellmunt, on es visitaren les mines de 
plom. A la tarda hi va haver un col·loqui sobre la Guerra 
del Francès. 

I Jornades d'Estudis Gaspatxers. El Carlisme a les Nostres Terres, organitzades per l'Associació 
d'Amics de Mainhardt.

Les Jornades d'Estudi Gaspatxers, que van tenir lloc a Alcalà de Xivert (el Baix Maestrat), volen ser la 
primera edició d'un seguit de properes jornades que versaran sobre diferent temàtica relacionada amb la zona. 
Durant els dies 14, 15 i 16 de març, l'Associació d'Amics de Mainhardt va organitzar aquestes jornades, 
dedicades al carlisme, en què es van presentar cinc ponències que van tractar els diferents moments de les guerres 
carlistes al territori, amb un radi d'acció conformat bàsicament pel nord valencià i el sud català. També s'hi va dur 
a terme la presentació d'un llibre dedicat al cançoner carlista i una visita guiada al castell d'Alcalà. 

V Jornades d'Estudi sobre el Patrimoni al Baix Llobregat, organitzades pel Centre d'Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat.

Aquestes jornades, que es van celebrar els dies 16 i 17 d'abril a Sant Andreu de la Barca (el Baix Llobregat), 
van representar la recuperació d'una tradició de reflexió col·lectiva sobre el patrimoni que havia començat anys 
enrere, en què s'hi va mostrar l'interès i la necessitat de constituir un àmbit de posada en comú de reflexions, 
iniciatives i experiències. A les jornades es van exposar tres ponències i s'hi van presentar trenta-una 
comunicacions, dedicades a la temàtica del patrimoni, al voltant del qual es van establir grans línies d'estudi i 
acció, com la necessitat d'una visió coherent del territori, la necessitat de protegir les zones boscoses, la 
revalorització de zones agrícoles, les oportunitats per explotar i gestionar les capacitats docents del patrimoni, etc.

Jornades d'Estudi. El Municipi abans de la Nova Planta (1716). El Cas de la Fatarella, organitzades per 
l'Associació d'Història Antiga i Arqueologia de les Terres de l'Ebre.

Aquests jornades, que es van celebrar els dies 19 i 20 d'abril a la Fatarella (la Terra Alta), tingueren com a 
objectiu aprofundir en l'estudi i la divulgació del municipi català abans de la Nova Planta, amb la pretensió també 
de donar a conèixer com s'organitzen les comunitats veïnals en els territoris immediats a Catalunya: Rosselló i la 
Cerdanya, Aragó, País Valencià, Illes Balears, País Basc, Navarra i Castella i Lleó. 

VIII Trobada d'Associacions del Camí de Sant Jaume de l'Ebre i de la Mediterrània/ VIII Encuentro 
de Asociaciones del Camino Jacobeo del Ebro y del Mediterráneo, organitzada pel Patronat Pro Batea i el 
Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Els dies 26 i 27 d'abril de 2008 va tenir lloc a Batea (la Terra Alta) la VII Trobada d'Associacions del Camí de 
Sant Jaume de l'Ebre i de la Mediterrània. El dissabte dia 26 hi va haver una recepció als participants per part dels 
organitzadors. El diumenge es va realitzar una sessió de treball, on es van presentar comunicacions i es tractaren 
temes relacionats amb el camí de Sant Jaume. Mentrestant, per als acompanyants s'organitzà una caminada. En 
acabar, se celebrà un dinar de germanor entre tots els participants.

Fons IRM.



Itinerari teatralitzat de la Guerra del Francès a Cervera, organitzat pel Centre Municipal de Cultura i 
l'Associació Cultural Segarra Actualitat.

L'itinerari teatralitzat de la Guerra del Francès a Cervera (la Segarra), el segon dels itineraris que els centres i 
instituts d'estudis han organitzat en el decurs de l'any de l'inici del Bicentenari, va tenir lloc el diumenge dia 11 de 
maig i va transcórrer per diferents indrets de la vila, com la plaça del Fossar, Cal Nuix, l'església de Santa Maria, 
el carrer Major i la Universitat.

Itinerari. L'Arboç: recorregut per una vila saquejada i cremada per les tropes napoleòniques el 1808, 
organitzat per l'Associació Cultural per a les Tradicions i la Història de la Vila de l'Arboç - L'Arboç Acthiva't.

Els dissabtes i diumenges entre el 26 d'abril i l'1 de juny es va realitzar a l'Arboç (el Baix Penedès) un itinerari 
que recorria aquells paratges i indrets de la vila per on van transcórrer els enfrontaments entre els bàndols 
enemics durant la Guerra del Francès. L'itinerari transcorria pel camí de sortida i entrada de les tropes 
napoleòniques vers Tarragona i pels llocs d'enfrontament entre els bàndols. També es visitava l'església i el balcó 
de la Badalota, des del qual es podia veure una visió panoràmica del Penedès.

III Trobades de Música Mediterrània. Catalunya a les Pitïuses, organitzades per Can Quintana. Museu 
de la Mediterrània.

Els dies 2, 3, 4 de maig van tenir lloc a Torroella de Montgrí (el Baix Empordà) les III Trobades de Música 
Mediterrània dedicades a la relació entre Catalunya i les Pitiüses. L'objectiu de les trobades té molt a veure amb 
el contingut del Museu de la Mediterrània, que pretén mostrar la cultura catalana com l'exponent d'un país que 
s'ha forjat amb la influència mediterrània, alhora que la Mediterrània esdevé una excel·lent plataforma de difusió 
i de promoció de la nostra cultura. 

Dins la programació de les trobades s'hi trobaven la realització de tallers paral·lels, tres conferències i la 
programació d'audicions obertes a tothom. L'últim dia es va dur a terme una petita demostració dels 
coneixements adquirits durant els tres dies de les Trobades. 

Curs. Montjuïc, un  lloc estratègic durant la Guerra del Francès (1808-1814), organitzat pel Centre 
d'Estudis de Montjuïc i el Centre de Recerca Històrica del Poble Sec.

El curs, realitzat a Barcelona els dies 30 d'abril, 28 de maig i 15 i 18 de juny, tractà diferents aspectes de la guerra, 
com l'anàlisi geoestratègic del castell de Montjuïc, la seua conquesta i defensa i com es vivia sota domini francès a 
Barcelona, a més d'un itinerari que va transcórrer de la porta de Santa Madrona fins al castell de Montjuïc.

Itinerari històric guiat pels llocs emblemàtics de Manresa en la Guerra del Francès, organitzat pel 
Centre d'Estudis del Bages.

El Centre d'Estudis del Bages va realitzar un itinerari 
històric guiat per Manresa (el Bages) els dies 26 d'abril i 
17 de maig. El recorregut de l'itinerari es va realitzar per 
diferents punts emblemàtics de la ciutat que tingueren 
protagonisme durant la guerra, començant per la plaça 
Major, on hi ha l'Ajuntament, que fou l'escenari de la 
famosa crema popular del paper segellat francès el dia 2 de 
juny de 1808, i continuant pel nucli urbà de la població, així 
com també per diferents indrets significatius del terme on 
es van produir xocs entre els combatents.
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Jornada d'Estudi. De la Revolta a la Destrucció. El paper de Manresa i el Bages a la Guerra del 
Francès, organitzada pel Centre d'Estudis del Bages.

El dissabte 17 de maig es va realitzar a Manresa (el Bages) una jornada d'estudi sobre la Guerra del Francès. 
En ella, diversos historiadors van exposar les novetats sobre la recerca i l'estudi de la Guerra del Francès i van 
explicar el paper de Manresa i la comarca del Bages en el conflicte. La jornada va servir per apropar a la societat 
bagenca el resultat d'aquestes noves recerques, caracteritzades per presentar una nova interpretació del fenomen 
allunyada dels tòpics i dels mites i amb una òptica renovadora.

Itinerari. La Llegenda del Mansuet-Collbató, organitzat per l'Associació Cultural del Montserrat.

El dissabte 17 de maig l'Associació Cultural del Montserrat va organitzar un itinerari a Collbató (el Baix 
Llobregat), una de les poblacions més castigades pels francesos a l'inici de la Guerra, dins de la zona del 
Montserrat, que té com a principal referent el municipi del Bruc. En una xerrada anterior a l'itinerari, es va tractar 
la implicació de Collbató en les batalles del Bruc i la incidència específica de la figura del guerriller Mansuet com 
a referència de la resistència enfront el francès, mostrant diferents aspectes (la llegenda, el rerefons històric, la 
construcció del símbol nacional...). Posteriorment hi va haver una visita guiada als elements de la Guerra del 
Francès conservats al museu local, així com als escenaris de la Guerra del Francès al municipi. 

I Marató de Conta contes. Jornada de Literatura Oral a Arnes, organitzat per l'Associació Cultural 
d'Arnes La Bresca i els Amics de Nonasp.

El dia 14 de juny va tenir lloc a Arnes (la Terra Alta) la I Marató de Conta contes. La jornada va iniciar-se amb 
diverses activitats com ara contar contes, històries, cantar cançons tradicionals, etc. Posteriorment es va iniciar 
una presentació de reculls de literatura oral i per finalitzar l'Associació Cultural d'Arnes La Bresca va organitzar 
un seguit d'actuacions musicals amb grups de la comarca de la Terra Alta.

XXXV Col·loqui de la Societat d'Onomàstica, organitzat per l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer.

La realització del XXXV Col·loqui de la Societat d'Onomàstica va tenir lloc els dies 10 i 11 de maig a 
l'Alguer. Al col·loqui, a més de la conferència d'obertura, hi va haver set ponències i onze comunicacions, que 
tractaren sobre l'onomàstica de les Illes i del Mediterrani Occidental.

L'(A) FRONTERA. Història, Pensament i Paisatge, organitzat per l'Associació Mirmanda.

El col·loqui, que se celebrà del 5 al 10 de maig entre Barcelona i Perpinyà (el Rosselló), va mostrar diverses línies de 
reflexió sobre el tema de la “frontera” a  partir de diverses taules rodones, que es van complementar amb conferències 
sobre la noció de frontera en àmbits tan diversos com complexos: el comerç, l'art i la sociologia en l'època moderna. 

Classes de català als pobles de la comarca del Matarranya, a Alcanyís i a Casp, organitzades per 
l'Associació Cultural del Matarranya i la Iniciativa Cultural de la Franja.

Des de l'octubre de 2007 fins al maig de 2008 es van realitzar classes de català a diverses poblacions del 
Matarranya, a Alcanyís i a Casp. Aquests cursos de català anaven destinats a diversos sectors de la població 
d'aquest territori, castellanoparlants o catalanoparlants, adults i joves, així com també població immigrant, que 
volien aprofundir en l'estudi del català,. A més de les classes també es van realitzar diverses conferències i 
activitats complementàries. 

Jornada Cultural. 31a. edició dels Jocs Florals, organitzada pel Centre Cultural i Recreatiu “La Unió”.

L'última edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat es va celebrar el dia 10 de maig a aquesta població  del 
Priorat. Aquesta jornada esdevé una activitat amb gran tradició a aquesta població, ja que aquest any se'n celebrà 



la 31a. edició. A l'església de Sant Miquel de Torroja, el jurat qualificador va fer públic el veredicte del certamen i 
va lliurar els premis als guanyadors. Presentà la cloenda Susan Buzzi, escriptora i periodista, i es va comptar amb 
la presència de Josep M. Figueres, que va parlar sobre història de la premsa catalana. 

La jornada es va completar amb la presentació del llibre La primera dècada de lluita antinuclear a Catalunya 
(1970-1980), de Xavier Garcia. Va posar fi a la festa un concert a càrrec del cantautor Jesús Fusté. 

II Jornada de Treball dels centres del voltant del Sénia/ El Centre d'Estudis d'Ulldecona: més de 
quinze anys de “Raïls”, organitzats pel Centre d'Estudis d'Ulldecona.

El dissabte 14 de juny el Centre d'Estudis d'Ulldecona 
va organitzar una jornada que constava de dues activitats 
diferenciades. D'una banda, pel matí va aplegar set centres 
d'estudis del voltant del riu Sénia que, reunits en una 
jornada de treball, van poder obrir noves línies de diàleg i 
col·laboració. De l'altra, i ja per la tarda, el Centre d'Estudis 
d'Ulldecona va organitzar un acte de celebració dels més de 
quinze anys d'existència del centre i de la revista que edita, 
Raïls.

II Jornades Canyet Mar Verd, organitzades pel Centre d'Estudis del Besòs-Canyet .

El dia 14 de juny va tenir lloc a Badalona una jornada de 
reflexió sobre els models de desenvolupament territorial a 
partir del cas de Canyet. La jornada es va estructurar en cinc 
àmbits d'estudi, en els quals hi va haver una mitjana de dos 
ponències per àmbit. Finalment, el darrer acte de la jornada 
va ser una taula rodona que va tractar sobre aquells 
elements necessaris per al desenvolupament territorial, 
amb l'objectiu de garantir la protecció, conservació i 
promoció del patrimoni cultural i paisatgístic del territori.

VI Jornades del CERIb. Les Relacions Econòmiques entre Catalunya i Aragó: Passat, Present i Futur, 
organitzades pel Centre d'Estudis Ribagorçans.

Del 20 al 22 de juny, la vila de Peralta de la Sal (la Llitera) va acollir les VI Jornades del CERIb, inscrites dins 
dels cursos de la Universitat d'Estiu de Lleida. En aquestes jornades intervingueren diferents historiadors i 
economistes i s'hi presentaren tres comunicacions. Les jornades es complementaren amb visites al santuari dels 
escolapis i a les salines de Peralta, amb la projecció d'un documental i amb l'actuació d'un grup aranès de folk. 

Itinerari. Personatges igualadins en la Guerra del Francès, organitzat pel Centre d'Estudis Comarcals 
d'Igualada.

El Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada va celebrar 
els dies 7, 14, 21 i 28 de juny un itinerari a Igualada 
(l'Anoia) amb motiu del Bicentenari de la Guerra del 
Francès. L'itinerari va realitzar un recorregut pels llocs de la 
ciutat d'Igualada relacionats amb personatges d'aquella 
època que van tenir un paper rellevant en els fets de la 
Guerra del Francès. El punt final va ser la plaça del Bruc, 
lloc on es commemora la batalla del Bruc, que es va 
guanyar als francesos en els dies 6 i 14 de juny de 1808.
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Imatge cedida pel Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada

Imatge cedida pel Centre d'Estudis del Besòs-Canyet.

Imatge cedida pel Centre d'Estudis d'Ulldecona.
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Activitats entre el juliol i el desembre de 2008

1er. Congrés Internacional d'Història. La Batalla de l'Ebre 70 Anys Després (II Jornades 
Internacionals d'Història en  els  Espais de la Batalla de l'Ebre), organitzat per Terra de Germanor.

Durant els dies 24, 25 i 26 de juliol tindrà lloc a Móra d'Ebre (la Ribera d'Ebre) les II Jornades Internacionals 
d'Història en els Espais de la Batalla de l'Ebre i el 1er. congrés dedicat a commemorar la Batalla de l'Ebre, setanta 
anys després. Al congrés participaran especialistes en la matèria que analitzaran i debatran sobre l'evolució dels 
fets i sobre les conseqüències de la batalla de l'Ebre, esdevinguda durant el juliol de 1938 i que, sens dubte, va 
repercutir en el transcurs de la història d'Espanya i Europa. 

Jornades Culturals d'Estiu al Matarranya. 18a. Trobada Cultural del Matarranya, organitzades per 
l'Associació Cultural del Matarranya i la Iniciativa Cultural de la Franja.

La 18a. Trobada Cultural del Matarranya, que tindrà lloc a l'agost a la Vall del Tormo, presenta uns actes que 
s'organitzen any rere any, com per exemple una taula rodona. S'aprofitarà aquesta trobada per presentar els llibres 
editats durant l'any i, finalment, hi haurà una representació musical amb diferents grups de la comarca del 
Matarranya.

3a. Jornada d'Autors Ebrencs al Matarranya. El Paisatge Ebrenc en la Creació Artística, organitzada 
per l'Associació Cultural del Matarranya i la Iniciativa Cultural de la Franja.

El dia 10 d'agost tindrà lloc a Vall-de-Roures i a Fontdespatlla (el Matarranya) la 3a. edició de la Trobada 
d'Autors Ebrencs al Matarranya. A més de l'interès de la trobada per fomentar els propis autors dins del territori, 
el lloc i el període escollit la fan adient per al foment i la difusió de la cultura ebrenca a l'exterior, aprofitant la 
temporada alta turística.

Congrés Colloquium Studium Medievalis. Cultura Visual, Cultura Escrita. El Cos: Discursos i 
Experiències, organitzat pels Amics de Besalú i el seu Comtat.

Els dies compresos entre el 3 i el 6 de setembre tindrà lloc a Besalú (la Garrotxa) aquest congrés, que en 
aquesta edició, se centra en l'estudi i les interpretacions artístiques, filosòfiques, mèdiques i de diferent índole al 
voltant del cos durant l'època medieval. S'hi duran a terme diverses intervencions d'especialistes, una taula 
rodona, una visita guiada i un concert.

XV Curs d'Història de Valldoreix, organitzat per Valldaurex. Centre d'Estudis de Valldoreix.

Del 15 al 20 de setembre es realitzarà a Valldoreix (el Vallès Occidental) un curs d'Història de Valldoreix, que 
constarà de cinc sessions monogràfiques. El curs es complementa amb una sortida cultural per Valldoreix.

Itinerari. Avui, què fem?, organitzat pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

Durant els mesos d'agost, setembre i octubre tindrà lloc la realització de l'itinerari Avui, què fem?, que 
constarà d'un seguit de recorreguts per diferents espais significatius de la Ribera d'Ebre, adreçats al coneixement 
dels principals trets culturals, històrics i lingüístics de la comarca. 

Curs Coneguem la Ribera d'Ebre, organitzat pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

Els dies 16, 18, 23, 25 i 29 de setembre i 2, 7, 9, 14 i 17 d'octubre es durà a terme a Flix un curs de deu sessions 
formatives que repassarà aspectes històrics, socials i lingüístics de la comarca de la Ribera d'Ebre, des dels ibers, 
els cartaginesos i els romans, fins a l'actualitat.



Itinerari. Els escenaris de la Guerra del Francès a Ulldecona, organitzat pel Centre d'Estudis 
d'Ulldecona. 

Per tal de commemorar els dos-cents anys de l'inici de la Guerra del Francès, el dia 20 de setembre el 
Centre d'Estudis d'Ulldecona duu a terme a aquesta població del Montsià una xerrada que analitzarà aquells 
aspectes més destacats de la Guerra del Francès a les comarques del sud de les Terres de l'Ebre i les del nord 
valencià i un itinerari que recorrerà aquells indrets del nucli urbà i del terme d'Ulldecona més significatius 
durant aquell moment històric. 

Itinerari. Atac i presa de Tortosa (juliol 1810-1811), organitzat per l'Associació Amics i Amigues de 
l'Ebre. 

El 27 de setembre tindrà lloc a Tortosa un itinerari que recorrerà els llocs més emblemàtics de la Guerra 
del Francès a la capital del Baix Ebre. L'itinerari vol resseguir les principals fites del llarg bloqueig i del 
posterior setge i presa de Tortosa per les tropes napoleòniques, durant els mesos de juny a gener dels anys 
1810-1811. La visita transcorrerà pels dos marges del riu, la ciutat i el seu recinte fortificat.

Itinerari. La irrupció francesa i la lluita pel control del riu, organitzat pel Centre d'Estudis de la 
Ribera d'Ebre.  

El dia 4 d'octubre es realitzarà un itinerari que transcorrerà per aquells espais més significatius de Móra 
d'Ebre (la Ribera d'Ebre) en relació a la Guerra del Francès. Abans hi haurà una xerrada que analitzarà el 
fenomen a les terres ebrenques durant els primers anys de la guerra i posteriorment a l'itinerari es realitzarà 
una baixada en barca per l'Ebre fins a Miravet. 

XIX Jornades d'Estudis Penedesencs. El Patrimoni Penedesenc, organitzades per l'Institut d'Estudis 
Penedesencs. 

Les XIX Jornades d'Estudis Penedesencs s'estendran al llarg de la tardor del 2008 i es realitzaran de forma 
descentralitzada per diferents municipis de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, amb la col·laboració 
dels corresponents ajuntaments i consells comarcals i de diversos centres d'estudis locals.

Preservem la Nostra Memòria Històrica. Jornada Divulgativa sobre Arxius Personals i 
Patrimonials, organitzada per l'Associació Catalana de Documentació Històrica Patrimonial i Familiar i el 
Centre d'Estudis del Bages.

El dia 25 d'octubre es realitzarà aquesta jornada, que té com objectiu el coneixement de la tipologia dels fons 
dels arxius personals i patrimonials. Els organitzadors pretenen estimular la sensibilització envers aquests béns 
d'interès cultural i científic, tan a nivell local i comarcal català com a nivell estatal i internacional.

V Trobades Culturals Pirinenques, organitzades pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès.

El dia 25 d'octubre, la Sala Eudald Pradell de l'Ajuntament de Ripoll acollirà les V Trobades Culturals 
Pirinenques. Els temes a tractar giraran al voltant de la comunicació al Pirineu. Els espais, sistemes i experiències 
de comunicació i relació al Pirineu en els àmbits natural, social, cultural, econòmic, les vies de comunicació 
viària i ferroviària i les noves tecnologies i mitjans de comunicació social. 

Durant el matí hi haurà 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 IV Trobades 
Pirinenques. 
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I Jornades d'Estudis i Divulgació de les Terres del Gaià, organitzades pel Centre d'Estudis del Gaià.

Els dies 14 i 15 de novembre se celebraran al monestir de Santes Creus (l’Alt Camp) les I Jornades d'Estudis i 
Divulgació de les Terres del Gaià. Aquestes jornades estaran dedicades a l'estudi dels valors patrimonials del riu 
Gaià i el seu territori, en un sentit molt ampli: valors naturals, ecològics, agraris, paisatgístic, de patrimoni 
arquitectònic, històrics, literaris, etc. 

Jornada d'Estudi. La Guerra del Francès a les Terres de l'Ebre: els Primers Anys de Guerra (1808-
1811), organitzada per l'Associació Amics i Amigues de l'Ebre, el Centre d'Estudis d'Ulldecona, el Centre 
d'Estudis de la Ribera d'Ebre i l'Arxiu Comarcal de les Terres de l'Ebre.

El dia 15 de novembre tindrà lloc a l'Arxiu Comarcal de les Terres de l'Ebre a Tortosa (el Baix Ebre) una 
jornada d'estudi dedicada a analitzar els primers anys de la Guerra del Francès a les Terres de l'Ebre. Aquesta 
jornada s'estructura al voltant de quatre conferències que analitzen la guerra a diferents indrets del territori. 
Completa la jornada una taula rodona i la visita a l'exposició “La Guerra del Francès a les Terres de l'Ebre”.

Jornada Declaració de Zona d'Interès Etnològic, organitzada pel Centre d'Estudis del Canyet-Besòs.

El 15 de novembre tindrà lloc a Badalona (el Barcelonès) la realització d'una jornada destinada a l'intercanvi 
de l'experiència de les entitats que han sol·licitat la declaració de zona d'interès etnològic, als objectius que n'han 
motivat la sol·licitud, a l'exposició dels problemes viscuts i a les expectatives que genera per al futur.

Itinerari. El camí de les batalles, organitzat pel Centre d'Estudis de Comarcals de l'Anoia i l'Ajuntament del 
Bruc.

El dia 30 de novembre tindrà lloc la realització d'un itinerari al Bruc (l'Anoia), en què es realitzarà el camí que 
van recórrer els soldats francesos quan van entrar al municipi. Des del poble se seguirà fins al pas de Can Maçana, 
punt on es considera que van ser derrotats els francesos dues vegades (el 6 i el 14 de juny de 1808). El camí es 
divideix en cinc trams pensant en l'interès dels visitants, en les diferents edats i en les característiques del terreny.

Jornades La Selva. Territori en Transformació, organitzades pel Centre d'Estudis Selvatans.

El 28 de novembre tindran lloc les Jornades La Selva, Territori en Transformació, mitjançant la qual els 
organitzadors volen propiciar un acostament pluridisciplinari a la realitat de la comarca i proposen rastrejar els 
testimonis del territori en transformació, les percepcions dels canvis i, si s'escau, les diagnosis per a aconseguir 
un espai més sostenible. Les jornades s'organitzaran al voltant de dues ponències principals, que s'orientaran 
l'una cap a la dimensió històrica de les transformacions viscudes pel territori i l'altra envers les consideracions 
més recents a l'entorn del territori i del paisatge. 

Curs. A dos-cents anys de la Guerra del Francès, organitzat per l'Institut d'Estudis Empordanesos i 
l'Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines.

Des del 30 d'octubre fins al 5 de desembre l'Institut d'Estudis Empordanesos organitza un curs entorn del 
tema de la Guerra del Francès. Es tracta de sis sessions que volen donar una versió complexa del que va ser la 
guerra, especialment de la incidència que va tenir l'administració francesa i els seus homes sobre el territori, així 
com del paper real de la mobilització contra el francès i el seu veritable abast.

Jornades Internacionals de Prehistòria El Garraf, 30 Anys d'Investigació Prehistòrica, 1978-2008, 
organitzades pel Centre d'Estudis Beguetans i el Col·lectiu per a la Investigació de la Prehistòria i l'Arqueologia 
del Garraf-Ordal.

Del 5 al 7 de desembre tindran lloc a Begues (el Baix Llobregat) unes jornades de Prehistòria que tenen com a 
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objectiu aplegar a tots els investigadors que durant aquests darrers trenta anys han treballat o estan treballant en el 
Garraf i/o realitzant-hi treballs d'investigació específics i col·laterals als projectes de recerca en funcionament, 
per tal d'efectuar una estat de la qüestió de tota la investigació prehistòrica de la zona.

Jornada. Acció Cultural i Patrimoni a la Conca Baixa del Besòs, organitzada pel Centre d´Estudis del 
Besòs-Canyet.

Aquesta jornada, que tindrà lloc al desembre, es configura a partir de la reflexió sobre l'evolució de les 
polítiques d'acció cultural i l'estat actual de tot allò relacionat amb la cultura a la zona que configura l'àmbit 
d'actuació del Centre d'Estudis Besòs Canyet, la conca baixa del Besòs.

I Jornada d'Estudi Comtat de Ribagorça: Commemoració del 900 Aniversari de la Consagració de 
Santa Maria de Viu de Llevata, coorganitzada entre el Centre d'Estudis Ribagorçans, l'Institut d'Estudis 
Ilerdencs i l'Ajuntament del Pont de Suert.

Aquesta jornada tindrà lloc al Pont de Suert i a Viu de Llevata (l'Alta Ribagorça) al mes de desembre. 
Analitzarà l'acta de consagració de l'església de Santa Maria de Viu de Llevata, l'arquitectura i la història medieval 
d'aquesta vila i dels comtats de la Ribagorça i el Pallars i es comptara amb la presència de diversos historiadors de 
Catalunya i Aragó.
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Balanç dels ajuts a projectes
d’investigació o de difusió cultural

En total són cent nou els projectes que han rebut un ajut de l'Institut Ramon Muntaner 
des de la seva constitució el juliol de 2003. Aquesta xifra és la suma dels projectes 
aprovats en les cinc primeres edicions i els ajuts concedits a projectes en aquesta sisena 
convocatòria, que han estat vint-i-vuit (d'un total de trenta-sis projectes presentats).

Com en els casos de les altres convocatòries d'ajuts, el nombre de sol·licituds per a 
projectes presentades enguany supera les de convocatòries anteriors, en aquest cas i 
respecte a la convocatòria anterior en un 50%.

A continuació, passem a descriure de manera succinta els projectes, destacant els 
de convocatòries passades que s'han finalitzat enguany i els que s'han concedit de nou, 
en la darrera convocatòria.

Si voleu més informació sobre aquests projectes podeu adreçar-vos al web de 
l'Institut: www.irmu.org

Recuperar la memòria del passat. La creació d'un arxiu gràfic de la Cervera Contemporània, a 

càrrec del Centre Municipal de Cultura de Cervera, l'Associació Segarra Actualitat, l'Arxiu 

Històric Comarcal de Cervera i la Fundació Jordi Cases i Llebot.

L'objectiu principal del projecte ha consistit en la creació d'un fons gràfic, format sobretot per 

fotografies sobre Cervera, que va des de finals del segle XIX fins al 1975. Els coordinadors del 

projecte han pretès així preservar una part substancial d'un patrimoni fotogràfic en vies de 

degradació i desaparició i reconstruir la història d'aquest període històric servint-se dels testimonis 

fotogràfics. 

S'han documentat unes vuit-centes fotografies, per a després procedir a contrastar la informació 

de cada fotografia. L'objectiu final del projecte ha estat introduir aquell fons gràfic a una pàgina 

web dissenyada a tal efecte i existeix també la possibilitat de realitzar una publicació amb el 

material enregistrat.

Projectes pertanyents a la primera convocatòria

Els projectes finalitzats entre el juliol de 2007 i el juny 
de 2008 de les convocatòries anteriors



Projectes pertanyents a la II convocatòria

Projectes pertanyents a la III convocatòria

Projecte de creació d'un centre d'interpretació del ferrocarril, escola taller i tren turístic a 

Móra la Nova, coordinat per l'Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial 

de Móra la Nova, en què col·labora el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

Atesa l'existència a Móra la Nova d'una de les principals estacions històriques de tren de la 

Catalunya interior i tenint en compte l'important fons de material i documentació generat al llarg 

de la seua existència, els coordinadors del projecte volen impulsar el coneixement d'aquest nus 

ferroviari històric a partir de la creació d'un centre d'interpretació del ferrocarril i la indústria.

 

Aigua i poblament: l'aprofitament hidràulic del riu de la Sénia en època medieval i moderna. 

Els coordinadors del projecte han estat el Centre d'Estudis Seniencs i el Centre d'Estudis 

d'Ulldecona. 

A partir de la documentació i de l'estudi de la 

distribució del poblament, de la xarxa de captació i de 

distribució d'aigua, de l'evolució dels enginys 

hidràulics, de l'ús de l'aigua i de la modificació de l'espai 

físic, així com de la relació de cadascun d'aquests 

factors, els centres implicats en el projecte han elaborat 

models explicatius del sistema hidràulic i la seva 

connexió amb els nuclis de poblament i de la interrelació 

home - aigua.

L'estudi realitzat pot servir de base per a 

investigacions i aplicacions futures relacionades amb 

l'aprofitament racional de l'aigua. 

Catalogació del fons de teatre del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró i creació d'una 

base de dades en línia. Projecte coordinat pel Museu-Arxiu de Santa Maria – Centre d'Estudis 

Locals de Mataró, l'Aula Màrius Torres, el Departament de Filologia Catalana i Comunicació de 

la Universitat de Lleida i la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de 

Barcelona. 

Aquest projecte ha consistit en l'ordenació dels llibres de teatre en català que es conserven a 

l'Arxiu, així com també en la catalogació i informatització d'aquest fons teatral. A tal efecte s'ha 

creat, dins de la pàgina web del MASMM (www.masmm.org), l'apartat dedicat a la Biblioteca, 

Una de les derivacions del 
projecte va consistir en un plafó 
que s'integrà a l'exposició 
“Patrimoni i paisatge”. Fons IRM
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que ha de contenir el catàleg informàtic de tots els llibres del seu fons. A hores d'ara disposen de 

més de mil vuit-cents registres d'obres de teatre en català. 

Fons patrimonial Camps de la Bosiga. Els coordinadors del projecte han estat el Centre 

d'Estudis Pinedencs i l'Ajuntament i l'Arxiu Municipal de Pineda de Mar.

El projecte ha consistit en la catalogació d'un fons que consta de sis classificadors amb 

documentació corresponent a les dates cronològiques extremes de 1702 a 1940, més un document 

en suport pergamí de principis del XVII.

La documentació fa referència principalment al patrimoni familiar de la família Camps de la 

Bosiga d'Hortsavinyà, municipi independent fins al segle XX i després agregat a Tordera. A partir 

de la catalogació, els responsables del projecte han donat a conèixer el contingut dels documents, 

servint així de referència a possibles estudis de recerca. Trobem documentació que fa referència a 

aspectes econòmics i socials (documentació de vendes i dots); a algun període determinat, com el de 

la Guerra del Francès; a l'alcaldia d'Hortsavinyà; a aspectes purament d'estudi de fons patrimonial; 

al pas de la població del camp a les ciutats a principis del XX i a d'altres aspectes: genealògics, 

notarials, paleogràfics, etc.

Fase prèvia per a l'elaboració d'un projecte per a l'estudi, consolidació, adequació i difusió del 

castell de Besora i l'església de Santa Maria. Projecte coordinat pel Centre d'Investigacions 

Arqueològiques d'Osona, l'Ajuntament de Santa Maria de Besora i l'Associació d'Amics del 

Bisaura.

Aquest projecte tenia com objectiu dur a terme tasques de documentació (gràfica, topogràfica i 

documental) del castell de Besora i de l'església de Santa Maria, així com també l'elaboració de la 

planimetria del castell. Aquesta tasca s'ha complementat amb diverses activitats relacionades amb 

l'arqueologia, amb l'objectiu d'adequar i condicionar el castell per a la seua difusió. Així mateix, i 

després de realitzar els treballs anteriorment esmentats, s'han portat a terme un seguit d'activitats de 

difusió centrades en visites guiades i jornades de portes obertes. 

Amb la realització dels treballs es va posar de manifest la necessitat d'endegar una intervenció 

arqueològica al Pla del Castell. 

Privilegis apostòlics i privilegis reials a favor de Santes Creus (segles XII-XV). Projecte 

coordinat per l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus; la Universitat Autònoma de Barcelona; el 

Consell Comarcal de l'Alt Camp i l'Arxiu Històric Comarcal de Valls.

Projecte d'investigació consistent en la transcripció i edició crítica dels diplomes emesos per la 

Cúria Papal i la Cancelleria Reial d'Aragó a favor del monestir de Santes Creus, conservats a 

l'Archivo Histórico Nacional, i, accessòriament, a d'altres arxius, en especial l'Arxiu de la Corona 

d'Aragó. Els documents transcrits, butlles papals i privilegis reials que abasten des de l'any 1155 fins 
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a l'any 1332, s'ordenen per ordre cronològic i consten de: datació, regest, signatura topogràfica i 

stemma i transcripció.

Catalogació del fons bibliotecari i documental del Grup d'Estudis Sitgetans, projecte 

coordinat pel Grup d'Estudis Sitgetans.

Aquest projecte s'ha fonamentat en la catalogació d'una part del fons bibliotecari i documental 

del Grup d'Estudis Sitgetans consistent en obres de consulta general, enciclopèdies i, 

principalment, llibres i revistes d'història, bàsicament de temàtica local d'arreu dels territoris de 

parla catalana, que en molts casos hi han arribat per intercanvi. Amb aquesta catalogació s'ha posat 

una part de la biblioteca del Grup d'Estudis Sitgetans a disposició dels socis i investigadors en 

general que en vulguin fer ús.

Catalogació del fons artístic de l'Institut d'Estudis Vallencs 1982-2007. 25 anys d'exposicions 

a la sala Sant Roc. Els coordinadors del projecte han estat l'Institut d'Estudis Vallencs i la Fundació 

Pública Museu de Valls.

La Sala d'Exposicions Sant Roc, espai d'art no lucratiu gestionat per l'Institut d'Estudis Vallencs 

en col·laboració amb el Museu de Valls, ha reunit un seguit d'obres procedents de les donacions 

fetes pels diferents artistes que han exposat a la sala en els darrers vint-i-cinc anys. El projecte s'ha 

fonamentat en la catalogació del fons artístic vinculat a l'Institut d'Estudis Vallencs, a partir del qual 

s'han aconseguit identificar, catalogar i periodificar la gran majoria d'obres del fons. 

Catàleg del patrimoni hidràulic tradicional de les Valls del Vinalopó. Projecte coordinat pel 

Centre d'Estudis Locals del Vinalopó i el Museu Municipal de Petrer.

El projecte té com a objectiu fer un catàleg detallat de cadascun dels elements patrimonials 

hidràulics que a hores d'ara es conserven en diferents graus de conservació o dels quals queden 

mostres documentades. Aquest catàleg abasta obres significatives i exemplars de les diverses 

adaptacions tecnològiques per a ús de l'aigua a les Valls del Vinalopó i esdevé una eina clau per 

poder conèixer quins béns patrimonials hidràulics hi ha i quin és el seu grau de conservació. Això 

permetrà decidir què es podrà protegir, restaurar i rehabilitar. 

Ara fa 300.000 anys. Un projecte de conservació, recerca i difusió de la prehistòria del massís 

del Montgrí (Baix Empordà). Projecte coordinat per Can Quintana. Museu de la Mediterrània i el 

Centre d'Estudis Contestants, amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili i de la Universitat de 

Girona.

Projectes pertanyents a la IV convocatòria

memòria anual
2007  2008
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El projecte presentat es fonamenta en un projecte global de conservació, recerca i difusió que es basa 

en un dels patrimonis culturals més destacats del massís del Montgrí: el patrimoni prehistòric dels caus 

del Duc de Torroella i d'Ullà. S'ha realitzat un estudi i una actuació per a conservar els materials, s'ha 

elaborat una exposició temporal itinerant, anomenada 

“Ara fa 300.000 anys”, així com també activitats de 

difusió. L'exposició, que va obrir-se al públic fins al 2 de 

setembre de 2007, va ser visitada per 21.000 persones. Les 

conferències realitzades comptaren amb una assistència 

mitjana d'unes noranta persones i les activitats educatives 

han permès que prop de mil escolars coneguen el 

patrimoni cultural del massís del Montgrí.

Es pot consultar la web d'aquest projecte a l'apartat 

d'exposicions virtuals del portal de l’IRM (www.irmu.org ).

 

Catalogació del fons documental jueu de l'Arxiu Diocesà de Barcelona. El projecte ha estat 

coordinat per l'Institut Privat d'Estudis Món Juïc, la Universitat de Barcelona i la Facultat de 

Teologia de Catalunya.

Aquest projecte ha tingut com a objectiu estudiar la presència 

jueva a partir de la catalogació del fons documental jueu que hi ha 

a l'Arxiu Diocesà de Barcelona. S'ha procedit a realitzar un regest 

de la major quantitat possible de documentació trobada, el recull 

de la qual és resultat de la recerca d'una part important del fons de 

l'arxiu Diocesà. El producte de la investigació s'ha materialitzat 

en una publicació.

Referència bibliogràfica: VALLS, Esperança (Dir. i coord.) (2008). 

Regest dels documents de l'Arxiu Diocesà relatius als jueus. 

Barcelona: Institut d'Estudis Món Juïc. 

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

d'Alcanar, la Sénia, Santa Bàrbara i Ulldecona. Projecte coordinat per l'Associació Cultural lo 

Lliscó i el Centre d'Estudis Seniencs.

El projecte realitzat per les entitats descrites s'ha fonamentat en un estudi del comerç no dinerari 

per determinar les relacions comercials amb productes fets de pauma i altres productes, bàsicament 

alimentaris, entre diferents pobles de la comarca del Montsià. És per això que s'han utilitzat 

tècniques pròpies de la història oral, mitjançant una selecció de contactes i la realització 

d'entrevistes semidirigides a veïns de pobles documentats com a clients dels productes de la pauma. 

Les entrevistes han estat transcrites i s'han realitzat unes fitxes de contingut. 

Imatge cedida per Can Quintana. Museu 
de la Mediterrània



Digitalització del Butlletí del Centre Excursionista de Lleida i informatització dels seus 

sumaris. El projecte ha estat coordinat per l'Aula Màrius Torres i el Centre Excursionista de 

Lleida.

El projecte de digitalització del Butlletí del Centre Excursionista de Lleida ve a completar un 

projecte global de recuperació, divulgació i preservació d'un patrimoni cultural, determinant per 

entendre el desplegament cultural de la societat lleidatana dels primers trenta anys del segle passat.

El butlletí digitalitzat s'ha inclòs a la pàgina web de l'Aula Màrius Torres.

http:// www.aulamariustorres.org/materials/hemeroteca/bcel/index.php.

 

Dossiers didàctics Artur Bladé i Desumvila. Projecte coordinat 

pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i l'Associació Cultural 

Artur Bladé i Desumvila.

El projecte ha consistit en l'elaboració de dos quaderns 

didàctics (un adreçat a l'alumne i l'altre al professorat) per 

difondre la figura de l'escriptor Artur Bladé a través de la seua 

obra. El resultat del projecte representa una bona base pedagògica 

per apropar l'alumnat de la zona a la realitat històrica, cultural i 

social d'un determinat període a través de la figura de l'escriptor 

Artur Bladé.

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

Toda i Güell (1887-1890). Projecte coordinat per l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer i l'Ateneu 

Alguerès.

Aquest projecte aprofundeix en la figura d'Eduard Toda a partir de manuscrits custodiats a 

la Biblioteca Nacional de Madrid. El projecte s'ha fonamentat en la localització, estudi i 

reproducció d'una sèrie de documents de temàtica algueresa custodiats a la secció de 

manuscrits de la citada biblioteca. Es tracta, essencialment, de manuscrits cedits per Eduard 

Toda i Güell, entre els anys 1887 i 1890, a la Biblioteca Nacional de Madrid.

Les entitats coordinadores del projecte han cedit una còpia dels documents a l'Arxiu 

Municipal de l'Alguer.

Projectes pertanyents a la V convocatòria
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V I convocatòria d'ajuts (abril 2008)

L'objectiu de la convocatòria d'ajuts a projectes d'investigació o de difusió 
cultural és donar suport als projectes 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 
vinculats amb l'estudi dels refugiats espanyols a Catalunya durant la Guerra Civil 
espanyola i els projectes vinculats a temes de patrimoni etnològic. 

El joc, entre la tradició i la modernitat. L'Associació Cultural lo Llaüt i l'INEFC. Universitat de 

Lleida en són les entitats responsables.

Els responsables del projecte realitzaran una exposició que se centrarà en l'activitat duta a terme 

en el marc de l'escola d'estiu de Jocs Tradicionals i que té com a font d'inspiració l'obra del pintor 

flamenc Brueghel el Vell. L'exposició parteix d'un vast fons documental, tant d'articles i 

comunicacions escrites com d'imatges que s'han anat recollint a la FESTCAT, amb les aportacions 

de nombrosos estudiosos del món del joc tradicional, així com de l'arxiu fotogràfic que es va 

generar en el transcurs de l'experiència duta a terme a Horta de Sant Joan el 2005.

Exposició de la Batalla de Vic. El Centre Estudis Socials d'Osona i el Patronat d'Estudis 

Osonencs són les entitats responsables del projecte.

El Museu Episcopal de Vic acollirà una exposició que ja es va organitzar el 1985, tot actualitzant-ne 

els mitjans i alguns continguts. Aquesta exposició ha d'aplegar un conjunt significatiu de gravats, 

periòdics, documents impresos, manuscrits i medalles. Bona part procedeixen del Museu Episcopal, 

de la Biblioteca Episcopal, de l'Arxiu de la Vegueria, de l'Arxiu del Capbreu, de l'Arxiu Capitular i de 

l'Arxiu Episcopal de Vic. L'exposició presenta cinc blocs temàtics: La invasió de Napoleó; La 

resistència; Les ocupacions napoleòniques de la ciutat de Vic; La Batalla de Vic i Els eclesiàstics.

Reporters gràfics i franquisme. L'arxiu d'en Quintana Torres. El Centre d'Estudis del Bages i 

l'Arxiu Comarcal del Bages en són les entitats responsables.

A partir del buidatge fotogràfic de l'arxiu d'en Quintana Torres, els responsables del projecte 

duran a terme una exposició fotogràfica amb el títol “Reporters gràfics i Franquisme. L´Arxiu d´en 

Quintana Torres”. També hi participaran fotògrafs i col·laboradors de premsa del diari Manresa i 

d'altres diaris. Aquest projecte presenta dos parts que porten el coneixement del projecte a diferents 

estadis: d'una banda, la realització d'una exposició fotogràfica, resultat d'un buidatge i una 

classificació prèvia, i de l'altra la creació d'un espai de consulta i difusió de la recerca realitzada al 

web del Centre d'Estudis del Bages.
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Centre d'Interpretació del Ferrocarril. II Fase. La Fundació per a la Preservació del Patrimoni 

Ferroviari-Industrial n'és la responsable.

Amb l'objectiu de crear un centre d'interpretació del ferrocarril a Móra la Nova, referent històric 

de la xarxa de ferrocarrils que unien diversos punts de la geografia peninsular, els responsables del 

projecte duran a terme la segona fase d'un projecte que anteriorment també va rebre suport de l'IRM 

i que consisteix en l'execució material de la primera fase de l'avantprojecte presentat durant la 

segona convocatòria a ajuts a projectes i que consisteix en la creació d'un centre d'interpretació del 

ferrocarril a Móra la Nova. Es tracta de donar a conèixer el llegat del món del ferrocarril des del 

punt de vista industrial i ciutadà. El centre constarà de tres plantes, a partir de les quals es realitzarà 

un recorregut complet. En aquest centre d'interpretació s'hi trobarà material històric i també l´ús de 

mitjans audiovisuals.

Monumenta genealogica Cataloniae-Valldoreix. La Societat Catalana de Genealogia, 

Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària i Valldaurex. Centre d'Estudis de Valldoreix són els 

centres responsables del projecte.

Aquesta seria la primera fase d'un projecte que pretén centralitzar el més exhaustiu recull de 

projectes sobre genealogies familiars, creant un gran banc de dades genealògiques de Catalunya. El 

projecte vol ampliar les aportacions d'Armand de Fluvià sobre la genealogia de la noblesa catalana i, a 

més, recollir altres recerques genealògiques. Els responsables volen estructurar el gran projecte en 

diferents fases que se centraran en l'anàlisi i el tractament del fons documental d'un arxiu. En aquesta 

primera fase, els investigadors treballaran el fons de l'Arxiu Parroquial de Valldoreix i els seus 

objectius són la digitalització del fons i l'extracció i processament de dades a través del programa GDS 

per a posteriorment dur a terme la seua publicació.

La festa de les enramades de Vilassar de Mar, patrimoni etnològic en el record. El Centre 

d'Estudis Vilassarencs i el Museu Municipal de Vilassar de Mar en són els responsables.

El projecte es fonamenta en la confecció d'un vídeo documental i d'una exposició audiovisual 

referent al tema de les Enramades, festa a cavall entre Corpus i Sant Joan, que lluny d'assimilar-se a 

les clàssiques festes que se celebren arreu de Catalunya, a Vilassar de Mar derivà al llarg del segle 

XIX en l'elecció d'uns nois i noies a administradors de la festa i en unes ballades entre Corpus i Sant 

Joan. El darrer cop que es va celebrar aquesta festa va ser el 1963 i ara s'ha recuperat, per tal de 

poder transmetre les experiències de la festa a la gent jove. 

Memòria rural de Terrassa. Records d'un món en extinció. El Centre d'Estudis Històrics de 

Terrassa n'és el responsable.

El projecte pretén recuperar la memòria del col·lectiu agrari de Terrassa i oferir el punt de vista 

dels protagonistes de la transformació de l'activitat agrària al municipi al llarg del segle XX. La 
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temporització del projecte inclou: la selecció dels entrevistats, les entrevistes, la transcripció, 

l'edició o la presentació dels resultats, mitjançant la recopilació d'un mínim de deu entrevistes 

plantejades com històries de vida. Com a resultat complementari, i pensant en una segona fase, hi 

ha la possibilitat d'elaborar un mapa de la memòria rural, a través d'una  senzilla cartografia. També 

es volen aprofitar les noves tecnologies per a fer una difusió en línia de tota la tasca.

Els refugiats a Manresa: l'altra cara de la Guerra Civil. El Centre d'Estudis del Bages i el Grup 

d'Estudis per a la Recerca i Difusió de la Memòria Històrica de Manresa en són els responsables.

El projecte realitzarà un estudi dels refugiats i desplaçats a Catalunya durant la Guerra Civil 

espanyola a partir del cas concret de Manresa. Es vol constatar de quina manera repercutí a la 

capital del Bages un fenomen que, per la seua magnitud, afectà el conjunt del país. 

Amb aquest motiu es durà a terme un buidatge exhaustiu i sistemàtic de la documentació 

disponible; l'elaboració de sèries estadístiques que permetin reconstruir l'evolució del flux de 

refugiats; un buidatge premsa local per tal de reconstruir la seqüència cronològica dels fets més 

rellevants; la localització de testimonis i, si s'escau, entrevistes a diferents refugiats que 

romangueren a Manresa.

Les batalles del Bruc i la Guerra del Francès al Baix Llobregat (1808-1814). El Centre 

d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat n'és el responsable.

Exposició sobre la incidència de la Guerra del Francès a la comarca del Baix Llobregat i les 

comarques veïnes. L'exposició s'articula al voltant de la història militar de l'esdeveniment, però 

aprofundeix també en les conseqüències socials, econòmiques, culturals i ideològiques que va 

tenir i en la vida quotidiana dels pobles i persones que van patir els desastres concomitants. 

L'exposició conté divuit plafons que integren: els titulars, l'estat de la qüestió, els esdeveniments 

bèl·lics (batalles del Bruc, retirada, etc.), els estralls de la guerra al Baix Llobregat i les seues 

conseqüències, la qüestió dels afrancesats, les conclusions i la iconografia i l'imaginari col·lectiu al 

voltant d'aquell moment històric.

Puja al Baix. El Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat n'és el responsable.

Aquest projecte reedita per segona vegada l'oferta lúdica i cultural estable relacionada amb el 

patrimoni natural i cultural de la comarca del Baix Llobregat que el CECBLL va endegar el 2006 i 

que també va rebre suport de l'IRM. 

Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat. El Centre d'Estudis Comarcals del Baix 

Llobregat n'és el responsable.

El projecte, dirigit pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i en el qual s'integren diversos 

organismes, consisteix en continuar la tasca iniciada el 2007 de desenvolupament i funcionament 
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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 està formada per setze 

membres dedicats a diferents àmbits relacionats amb el patrimoni de diferents poblacions de la 

comarca.

Memorial Democràtic del Baix Llobregat: de les experiències personals a l'èxit col·lectiu. 

El Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat n'és el responsable.

L'objectiu del projecte és recuperar, aprofundir i donar a conèixer la lluita de les dones i els 

homes que van protagonitzar i participar en la recuperació dels drets i les llibertat democràtiques 

entre 1939 i 1979. El treball dels investigadors consistirà en la realització d'entrevistes i en la 

seva revisió. Després es procedirà a la seua indexació i posterior anàlisi. Amb la coordinació de 

l'anàlisi s'elaborarà un guió per a una exposició que s'inaugurarà la tardor de 2009.

Qui és qui a la comarca de la Selva. Diccionari biogràfic. El Centre d'Estudis Selvatans n'és 

el responsable.

L'objectiu final d'aquest projecte és realitzar un diccionari biogràfic adreçat a un públic ampli 

que aporte dades biogràfiques de personatges de la comarca de la Selva per tal de poder ampliar 

informació per compte propi, alhora que permeti programar alguna visita vinculada al territori i 

al personatge en qüestió. El projecte té com a horitzó esdevenir un instrument útil a les escoles, 

instituts, etc. per als treballs de recerca.

Aquesta es configura com una primera fase consistent en l'elaboració d'un seguit de fitxes 

individuals amb vista a la publicació d'un diccionari biogràfic amb informació complementària 

sobre els homes i les dones de la Selva i les zones històricament properes.

Vides de mar. Les tripulacions de dues embarcacions emblemàtiques de Palamós: l'Estrella 

Polar i la Gacela. La Fundació Promediterrània per a la Conservació, Estudi i Difusió del 

Patrimoni Marítim i la Càtedra d'Estudis Marítims en són els responsables.

Aquest projecte té la voluntat de recuperar, estudiar i donar a conèixer una etapa de la pesca 

catalana (la dels anys seixanta i setanta) a través de la memòria oral, inserint-ho i reforçant-ho 

amb l'esforç de recuperació i museïtzació de dues embarcacions, la Gacela i l'Estrella Polar. 

Aquestes embarcacions són filles d'una època d'esplendor de la pesca a Palamós. En el moment 

de la seva construcció, entre 1960 i 1970, els bastiments, les tècniques navals i les tripulacions 

estaven immersos en un període de profundes transformacions. Ambdues embarcacions se 

situen en la fi d'un model pesquer aparegut a principis del segle XX i dominat per un ràpid 

creixement, per la superació de moltes limitacions ambientals i històriques i per la transformació 

de les seves bases socials.
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Sardana: un patrimoni en perill. Projecte d'investigació dels fons particulars vinculats a la 

sardana. Can Quintana. Museu de la Mediterrània n'és el responsable.

Aquest projecte es caracteritza per la realització d'un treball d'investigació vinculat amb el 

patrimoni musical de la sardana. Es parteix de Torroella de Montgrí i del Baix Ter com a àrea 

geogràfica clau per entendre la gènesi i el desenvolupament de la sardana.

El pòsit patrimonial que ha deixat la sardana a Torroella de Montgrí és important. Són moltes les 

generacions de músics que han format part de les cobles de la vila i dels pobles del Baix Ter. 

Aquesta riquesa, però, no s'ha considerat mai com un patrimoni important i això ha fet que aquest 

patrimoni hagi tendit, de manera natural, a la seva desaparició. És per això que des de Can Quintana 

es proposa realitzar un projecte que es fonamenta en la recollida de documentació, la seva 

incorporació a bases de dades i la selecció de materials per a incorporar a l'exposició permanent 

que romandrà a les dependències del Museu de la Mediterrània.

Implementació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) als jaciments 

prehistòrics i històrics del massís del Garraf-Ordal. El Col·lectiu per a la Investigació de la 

Prehistòria i l'Arqueologia del Garraf-Ordal (CIPAG) (Begues), el Centre d'Estudis Beguetans i la 

Universitat de Barcelona en són els responsables.

Es vol engegar un projecte d'implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació 

(TIC) per a donar resposta a les necessitats relacionades amb la investigació sobre la prehistòria i la 

història del massís del Garraf-Ordal.

Es vol crear un portal web amb els jaciments prehistòrics i històrics del Garraf-Ordal que serveixi 

com a eina de treball per als investigadors del CIPAG i que permeti estructurar, presentar i fer 

accessible el conjunt dels coneixements arqueològics i històrics despresos del massís de Garraf-

Ordal i dels relacionats amb les diferents etapes cronològiques.

Recuperació de la memòria històrica. Paisatge i territori dels pobles escenari de la Batalla de 

l'Ebre a través de la mirada d'un soldat italià. L'Associació Cultural d'Arnes La Bresca i 

l'Associació Cultural del Matarranya en són les responsables.

Aquest projecte es fonamenta en la recollida, per part de les entitats responsables, de les 

fotografies realitzades per Guglielmo Sandri, més de quatre mil, a la Terra Alta i al Matarranya 

durant la Guerra Civil espanyola. A tal efecte, es pretén digitalitzar les fotos i preparar materials de 

difusió: publicacions i una exposició itinerant. 

Manuscrits i edicions antigues de temàtica sardocatalana en fons bibliogràfics catalans. 

L'Arxiu de Tradicions i l'Ateneu Alguerès en són els centres responsables.

El projecte té com a objectiu la localització, estudi i reproducció d'una sèrie de documents de 

temàtica sardocatalana, bàsicament manuscrits, que es troben a diversos fons de la Biblioteca de 
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Catalunya, com el fons Josep Porter, el fons Toda i el fons Bonsoms; a la Biblioteca Museu Víctor 

Balaguer i a d'altres biblioteques, com la Biblioteca de l'Abadia Montserrat, la del Castell 

Escornalbou i la del Centre Lectura de Reus.

Primera fase del servei de documentació i recursos sobre la II República, Guerra Civil i 

primer franquisme al Solsonès (1931-1959). El Centre d'Estudis Lacetans i l'Arxiu Comarcal del 

Solsonès en són les entitats responsables.

Aquest projecte es caracteritza per la identificació i descripció d'originals i la reproducció de 

documents, edicions bibliogràfiques i recursos d'informació relacionats amb el període que va del 

1931 al 1959 al Solsonès, fent especial atenció als fets polítics esdevinguts. S'intentaran reproduir 

els documents que no estiguin físicament a la comarca. El projecte parteix d'una feina ja realitzada 

al llarg de diferents anys que ha tingut com a objectiu l'inici de la recerca de documentació i 

l'adquisició d'obres de referència en relació a aquest moment històric. Ara es tracta de fer 

accessible aquesta informació als possibles usuaris de la millor manera possible.

25 anys de publicacions del CERE. El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i l'Ajuntament de 

Flix en són les entitats responsables

El CERE ha fet de les publicacions el pilar bàsic de la seva existència, tot deixant per escrit, en 

aquests 25 anys des de la seva constitució, un seguit d'obres que constitueixen una aportació 

d'interès per al coneixement del passat, per a l'anàlisi del present i per als projectes de futur de la 

comarca. Amb motiu d'aquest aniversari, el CERE prepara una exposició sobre les publicacions 

realitzades durant aquests 25 anys. L'exposició vol ser itinerant per tal de difondre la producció 

bibliogràfica del CERE en aquests anys de la seua existència. 

Catàleg faunístic i estudi de les poblacions dels odonats (libèl·lules) de la Ribera d'Ebre. El Centre 

d'Estudis de la Ribera d'Ebre n'és l'entitat responsable i compta amb el suport del Museu Comarcal del 

Montsià i del Grup de Treball Oxygastra-GEOC de la Institució Catalana de Història Natural.

L'objectiu d'aquest projecte és la realització d'un catàleg faunístic de la Ribera d'Ebre, així com 

un estudi de les poblacions dels odonats o libèl·lules, que constitueixen un dels grups més notables 

dins de l'ampli ordre dels insectes. El projecte proposa realitzar un primer llistat faunístic dels 

odonats de la Ribera d'Ebre; elaborar una base de dades de les espècies detectades i la seva 

localització amb GPS; detectar els principals punts geogràfics pel què fa a l'interès de la seva 

odonafauna i identificar possibles punts negres on aquestes poblacions estiguin en perill o 

regressió; localitzar espècies d'interès i caracteritzar les possibles amenaces que puguin tenir. 

La maquinària industrial, símbol de la indústria manresana (fase II). El Centre d'Estudis del 

Bages i l'Arxiu Comarcal del Bages en són els responsables.
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Aquest projecte, segona fase d'un primer que va rebre suport de l'IRM a la V convocatòria, té com 

a objectiu continuar amb la tasca de recerca i de treball referent a la maquinària industrial de 

Manresa. A partir d'aquesta tasca d'investigació, ampliada a partir de l'existència d'un volum major 

de documentació, es pretén recopilar aquesta documentació en una monografia sobre la història de 

l'empresa, així com recuperar tota la documentació gràfica dispersa en diversos arxius per tal de 

dur a terme una exposició fotogràfica. Tota la documentació i el material generat pel projecte es vol 

donar a l'Arxiu Comarcal de Bages, per a que el custodiï. 

La xarxa de calls. L'Institut Privat d'Estudis Montjuïc i l'Associació de Relacions Culturals 

Catalunya – Israel en són les responsables.

Primera fase d'un projecte basat en la creació d'una xarxa de calls a nivell dels territoris de parla 

catalana que sigui oberta a totes les poblacions on hi hagi presència jueva i que vulguin participar 

en l'estudi i la divulgació del seu passat jueu. Aquesta primera fase es concreta en la recerca de 

recursos per tirar endavant tot el projecte, dotar tres investigadors per realitzar les primeres 

recerques arxivístiques (Tarragona, Catalunya del Nord i la Franja) i publicar els resultats de les 

tres primeres recerques efectuades en tres calls en la col·lecció “La xarxa de Calls”, així com també 

l'obertura d'una web.

Projecte de recerca i difusió del fons Muniesa. Arxiu d'Imatges del Consell Cultural de les 

Valls d'Àneu. El Consell Cultural de les Valls d'Àneu i el Grup d'Estudis de Llengua i Literatura de 

Ponent i del Pirineu en són els responsables.

Projecte de caire etnològic que es fonamenta en documentar de manera concisa el fons fotogràfic 

Muniesa del Consell Cultural de les Valls d'Àneu. Es digitalitzaran els originals fotogràfics del fons 

Muniesa, amb un total de quatre mil unitats documentals que reflecteixen la vida social de les Valls 

d'Àneu durant les dècades dels cinquanta als setanta del segle passat. Es documentaran totes les 

fotografies del fons amb una recerca basada en el buidatge de l'arxiu documental familiar i en el treball 

de camp amb entrevistes amb els protagonistes i les famílies. La recerca permetrà a posteriori la 

publicació del catàleg del fons complet i es vol realitzar una exposició fotogràfica itinerant.

Maleta didàctica “Lo bagul de roba de la Teresina i el Ramonet”, volums I, II, III i IV. El 

CEITTE (Centre d'Estudis de la Indumentària Tradicional de les Terres de l'Ebre) n'és el 

responsable.

Aquest projecte es fonamenta en l'elaboració de materials didàctics per tal de difondre entre els 

escolars d'educació infantil i primària les formes de vida de la societat rural de les Terres de l'Ebre 

com a patrimoni de l'identitat pròpia, utilitzant com a fil conductor les formes de vestir tradicionals. 

Aquestes també es presentaran com un recurs educatiu a partir del qual poder difondre valors 

positius de la societat tradicional que serveixen en l'actualitat: l'estalvi, el reaprofitament, el 

reciclatge... Es preveu documentar, redactar i dissenyar una maleta didàctica per a infants que 
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s'elaborarà en quatre volums seguint els cicles del sistema educatiu. Cada maleta disposarà de 

quatre subcarpetes (una per cada cicle) amb fitxes, làmines, un quadern per a l'alumne i una guia 

didàctica per al professor.

La Guerra del Francès a les Terres de l'Ebre. L’Associació Amics i Amigues de l'Ebre i l'Arxiu 

Comarcal de les Terres de l'Ebre en són els responsables.

Amb motiu del Bicentenari de la Guerra del Francès els responsables del projecte porten a terme una 

exposició que recull informació i materials que serveixin per donar a conèixer l'impacte i les 

repercussions de la Guerra del Francès a les Terres de l'Ebre. Aquesta exposició, integrada per dotze 

plafons maquetats que inclouran textos i images, complementarà unes jornades d'estudi sobre aquell 

moment històric i està pensat que itineri fins al 2010, moment central de la Guerra del Francès en 

aquest territori.

La sortilla - la cursa a l'anell - entre els Països Catalans i Sardenya. L'Arxiu de Tradicions de 

l'Alguer i l'Archivio Storico del Comune di Oristano en són els responsables. 

El projecte es fonamenta en l'estudi de la història i l'evolució del joc de la sortilla a partir de fons 

documentals escampats arreu dels territoris de parla catalana (Esplugues, Barcelona, Horta de 

València i Ciutadella) i Sardenya (Oristany), tot fent referència a les manifestacions lúdiques que 

s'hi relacionen directament o indirecta a Sardenya.

L'objectiu de la recerca és estudiar els orígens, l'evolució i la continuïtat o desaparició del joc de 

la sortilla als territoris de parla catalana (tot incloent en aquest àmbit l'illa de Sardenya). Aquest 

estudi permetrà, entre d'altres coses, establir la filiació entre les diverses variants del joc, tant les 

que han perpetuat la centralitat de la cursa eqüestre i de l'anell com les que han evolucionat cap als 

jocs de cucanya, on és absent el cavall, però normalment es conserva el concepte de cursa o joc 

d'habilitat, amb presència o sense de l'anell.

Fent memòria, fem història. El record que cura. L'Aula de les Arts de Palafrugell “Les 

Narcises”, l'Arxiu Municipal de Palafrugell i l'Ajuntament de Palafrugell en són els responsables.

Aquest projecte es fonamenta en l'enregistrament audiovisual de tota una sèrie de sabers que 

pertanyen a la dona que es transmeten oralment de generació en generació. El projecte es fonamenta en 

una temporalitat centrada en els anys de la II República, la Guerra Civil espanyola i la postguerra a 

partir de diferents àmbits d'estudi: lleure (cançons, balls, festes majors...); salut (nutrició, receptes de 

cuina, mercat...); canvis respecte a la situació de les dones (matrimoni, patrimoni, economia, treball, 

religió...). En aquest context, els responsables del projecte volen fer especial incís en l'acollida dels 

refugiats de la Guerra Civil, dels quals van tenir cura les dones o a qui van ocultar en els seus espais 

domèstics.
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Ajuts a publicacions

Des de fa dos anys, i durant tres convocatòries consecutives, l'Institut Ramon Muntaner 

ofereix als centres i instituts d'estudis la possibilitat d'acollir-se a subvencions destinades a 

l'edició d'obres de recerca en l'àmbit humanístic i a publicacions periòdiques.

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 les bases d'aquests ajuts.

Les línies a subvencionar s'estructuren en tres tipus de publicacions: les revistes de recerca 

científica (RC), les revistes de divulgació cultural (RD) i les monografies (M).

Es consideren objecte de subvenció preferent les revistes de recerca científica d'àmbit local 

i comarcal, amb un mínim de quaranta-vuit pàgines; les revistes de divulgació cultural 

d'àmbit local i comarcal, amb un mínim de vint-i-quatre pàgines; i les monografies, amb un 

mínim també de quaranta-vuit pàgines.

Dins la III convocatòria 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 són vint-i-set 

les monografies que s'editaran en el decurs de 2008, a més de tretze revistes divulgatives i un 

total de vint-i-vuit publicacions de caràcter científic, totes elles provinents dels diferents 

indrets territorials descrits anteriorment, amb un augment important de les publicacions que 

provenen del País Valencià.

Si en anteriors convocatòries els ajuts concedits per l'edició de revistes i monogràfics van 

sumar la xifra de seixanta-dues (vint-i-cinc de la primera i trenta-vuit de la segona) durant la 

tercera convocatòria la quantitat ha superat considerablement les quantitat descrites. 

Seixanta-set van ser les sol·licituds a publicacions que van arribar a la seu de l'IRM. 

Finalment es van aprovar un total de seixanta-cinc ajuts a publicacions. Aquesta quantitat 

supera en un 71% els ajuts atorgats respecte a la convocatòria anterior.

1III convocatòria d'ajuts a publicacions 2008

1 La citació bibliogràfica fa referència a les publicacions que s'han editat abans del juliol de 2008. De les que encara no s'han 

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



Revistes de recerca científica
Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura [Borriana], núm. 19 (2008): La nostra 

ceràmica:  166 p.

Aplec de Treballs [Montblanc], núm. 26 (2008). 268 p. [Edita: Centre d'Estudis de la Conca 
de Barberà]

BELTRAN I CALVO, Vicent (2008). El parlar de les Valls del Vinalopó i del Carxe. Petrer: 
Centre d'Estudis Locals del Vinalopó (Punt d'encontre; 2). 151 p.

Dovella: Revista cultural de la Catalunya central [Manresa], núm. 95 (primavera 2008). 48 
p. [Edita: Centre d'Estudis del Bages]

La Resclosa [Vila-rodona], núm. 12 (2008). 128 p. [Edita: Centre d'Estudis del Gaià]

Lo Senienc: Memòria, natura i llengua [La Sénia], núm. 5 (agost 2008). 115 p.

Mirmanda [Perpinyà], núm. 2 (2007): Territoris de l'Art: Territoires de l'Art. 131 p.

Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia [Barcelona], núm. 21 (2008). 170 p. [Edita: 
Institut Català d'Antropologia]

Raïls [Ulldecona], núm. 24 (2008). 238 p. [Edita: Centre d'Estudis d'Ulldecona]

Vicgrafies: Revista de biografies vigatanes [Vic], núm. 6 (abril 2008). 63 p. [Edita: Centre 
d'Estudis Socials d'Osona].

Miscel·lània. Monogràfic del 25è. aniversari, revista editada pel Centre d'Estudis de la 
Ribera d'Ebre

Recull de treballs, núm. 9, revista editada pel Centre d'Estudis Sinibald de Mas.

Dossiers d'Història Terraltenca [Batea], núm. 14 (2008). 145 p. [Edita: Patronat pro Batea i 
Centre d'Estudis de la Terra Alta].

Dossiers d'Història Terraltenca, núm. 15, publicació editada pel Patronat pro Batea i pel 
Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Materials del Baix Llobregat, núm. 14 (Celebracions i cultes religiosos al Baix Llobregat), 
publicació editada pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

Revista del Vinalopó, núm. 11, revista editada pel Centre d'Estudis Locals del Vinalopó.

Terme, núm. 23,  revista editada pel Centre d'Estudis Històrics de Terrassa.

L'ordit, núm. 2, revista editada pel Centre de Recerques i Estudis Mogoda (CREM). 

beCEroLes, núm. 3, revista editada pel Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les 
Comarques Centrals dels Països Catalans (Lo CEL).

Insula, núm. 3, revista editada per l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer

L'aiguadolç, núm. 35, revista editada per l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

Aiguaits, núm. 26, revista editada per l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

Valldaurex, revista editada pel Centre d'Estudis de Valldoreix.

La Rella, núm. 21, revista editada per l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó.

Campsentelles, núm. 10, revista editada pel Centre d'Estudis Sanfostencs.

 Art, indústria i recerca en la ceràmica valenciana.
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Paratge. Quadern d'estudi de Genealogia, Heràldica, Heràldica, Sigil·lografia, 
Vexil·lologia i Nobiliària, revista editada per la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, 
Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària.

Recull, núm. 11, revista editada per l'Associació Cultural Baixa Segarra.

Ripacurtia, núm. 7, revista editada pel Centre d'Estudis Ribagorçans. 

Revistes de divulgació
Butlletí del CETA, núm 47, revista editada pel Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Butlletí del CETA, núm 48, revista editada pel Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Fonts [Argentona], núm. 34 (abril 2008). 30 p. [Edita: Centre d'Estudis Argentonins].

Fonts [Argentona], núm. 35 (juliol 2008). 34 p. [Edita: Centre d'Estudis Argentonins].

L'arxiu, revista editada pel Centre d'Estudis Populars i Arxiu Històric de Roquetes-Nou 
Barris.

Lo ViOlí, núm. 5, revista editada pel Centre d'Estudis del Priorat.

Lo ViOlí, núm. 6, revista editada pel Centre d'Estudis del Priorat.

Memòria del Perelló [El Perelló], núm. 5 (abril 2008). 47 p. [Edita: Associació de Recerca 
Històrica del Perelló]. 

Memòria del Perelló, núm. 6, revista editada per l'Associació de Recerca Històrica del 
Perelló.

Parietes [Parets del Vallès], núm. 1 (hivern 2007). 27 p. [Edita: Parietes Centre d'Estudis 
Locals].

Talaia del Vilosell, núm 9, revista editada pel Centre d'Estudis Locals del Vilosell.

Monografies
Anuari 2007. Amics del Castell (2007). Cubelles: Grup d'Estudis Cubellencs. 111 p.

Actes de les jornades de Sant Antoni.(Flix 17, 18, 19 de febrer de 2006), publicació editada 
pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

Arnes, un món d'abelles, publicació editada per l'Associació Cultural d'Arnes La Bresca.

ARMANGUÉ, Joan (dir.) (2008). Llegendes alguereses al llegendari popular català 
(1926-1928). Dolianova: Arxiu de Tradicions de l'Alguer (Opus minor; 6). 39 p.

BERNAT, Pasqual (2008). Ciència, tècnica i agricultura a la Catalunya de la Il·lustració 
(1766-18121). Girona: Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines; Centre de 
Recerca d'Història Rural de la Universitat de Girona. 298 p. 

CLOSAS I PIÑOT, Josep (2008). Un manresà de “cal Tort”: Memòries 1901-1984. 
Manresa: Ajuntament de Manresa; Centre d'Estudis del Bages (Memòria; 10). 271 p.

COLL I PIGEM, Maria (2008). L'església de Sant Cebrià de Vallalta. Sant Cebrià de 
Vallalta: Centre d'Estudis Sant Cebrià. 93 p.



Constructors de consciència i de canvi: Una aproximació a l'estudi dels moviments socials 
del Baix Llobregat, publicació editada pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

De la Marca Hispànica a les terres de marca: El Penedès, publicació editada per l'Institut 
d'Estudis Penedesencs.

Don Juan Bayarte Calasanz y Ávalos (1622-1689), publicació editada pel Centre d'Estudis 
Ribagorçans.

El calendari festiu: Imatges antigues de Jesús (1900-1970), publicació editada pel Centre 
d'Estudis de la Indumentària Tradicional de les Terres de l'Ebre.

El parlar d'Alcalà de Xivert, publicació editada per l'Associació d'Amics de Mainhardt.

El parlar del Vilosell, publicació editada pel Centre d'Estudis Locals del Vilosell.

GARCIA, Xavier (2008). La primera dècada de lluita antinuclear a Catalunya (1970-
1980). Torroja del Priorat: Centre Cultural i Recreatiu la Unió; Falset: Arxiu Comarcal del 
Priorat (Jaume Ardèvol i Cabré; 2). 163 p.

Història de la pesca a l'Empordà a través de les Ordinacions de la platja de Calonge (segles 
XIV-XVII), publicació editada per la Fundació Privada Promediterrània per a la 
Conservació, Estudi i Difusió del Patrimoni Marítim.

La Casa Santonja en la seua època i el seu temps: Un possible temple maçó, publicació 
editada per l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida (IEVA). 

La prehistòria al Garraf, publicació editada pel Centre d'Estudis Beguetans i pel Col·lectiu 
per la Investigació de la Prehistòria al Garraf (CIPAG).

La reforma catòlica a la muntanya catalana a través de les visites pastorals: Els bisbats de 
Girona i Vic (1587-1800), publicació editada per l'Associació d'Història Rural de les 
Comarques Gironines.

Mn. Franquet i els Fulls històrics de Mont-roig, publicació editada pel Centre d'Estudis 
Mont-rogencs.

Obra completa de Joan Cid i Mulet, publicació editada pel Centre d'Estudis de la 
Indumentària Tradicional de les Terres de l'Ebre. 

SANTESMASES I OLLÉ, Josep (2008). Viatge literari per la vall del Gaià: Les terres altes. 
Tarragona: Arola; Associació Cultural de la Baixa Segarra; Centre d'Estudis del Gaià. 239 p.

SEGARRA I DURÀ, Eduard (2008). Etnobotànica farmacèutica de Gàtova. València: 
Publicacions de la Universitat de València; Benaguasil: Institut d'Estudis Comarcals del 
Camp de Túria. 247 p.

SERRES BUENAVENTURA, Antònia (2008). Desfeta i recuperació: Guerra i postguerra 
al Pinell de Brai. El Pinell de Brai: Associació Cultural Pi del Broi. 154 p.

Studium Medievale: Revista de Cultura visual – Cultura escrita [Besalú], núm. 1 (2008). 
198 p. [Edita: Amics de Besalú i el seu Comtat]

Templers i Hospitalers, publicació editada pel Grup de Recerques de les Terres de Ponent.
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10.
Projectes i activitats realitzats amb el
suport de l'Institut Ramon Muntaner

Jornades Cultura i Recerca Local al Segle XX: dels Erudits als Centres 
d'Estudis. En Memòria de Pere Caner

Aquestes jornades van tenir lloc a Calonge (el Baix Empordà) els dies 14 i 15 de setembre de 2007. 
L'Ateneu Popular de Calonge va contactar amb l'Institut amb l'objectiu d'implicar el conjunt dels 
centres d'estudis en una activitat d'estudi i reflexió que formés part dels actes que celebraven el 2007 en 
memòria d'un dels seus erudits locals, el Sr. Pere Caner.

Les jornades, que es van iniciar amb la presentació de la 
biografia de Pere Caner, realitzada per Albert Vilar, es van dividir 
en diferents àmbits. El primer àmbit tenia per títol: “Recerca local 
i context històric: el paper de l'erudició local en la cultura catalana 
al llarg del segle XX” . L'objectiu d'aquest àmbit era estudiar la 
transició entre la figura de l'erudit local i l'aparició i consolidació 
dels centres d'estudis, analitzant el paper que els erudits locals i 
els centres d'estudis han tingut per a la cultura catalana. Les 
ponències van anar a càrrec de Josep Santesmases i Ollé, 
president de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 
Catalana i vicepresident segon de l'Institut Ramon Muntaner, i de 
Narcís Figueras i Capdevila, vicepresident de la Coordinadora de 
Centres d'Estudis de Parla Catalana i membre del patronat de 
l'Institut Ramon Muntaner. A continuació es va donar pas a les 

comunicacions presentades en aquest àmbit, un total de sis, que van ser moderades per Esther Loaisa 
Dalmau, vocal de cultura de l'Ateneu Popular de Calonge.

L'àmbit dos es va centrar en  “L'erudit local als diversos territoris de parla catalana: perfils i 
temàtiques”. L'objectiu d'aquest àmbit era destacar la figura de personatges que, com Pere Caner, van 
jugar un paper molt important en la recerca local en els territoris de parla catalana i en la creació de 
centres d'estudis. La ponència marc d'aquest àmbit va anar a càrrec de l'escriptor i periodista Xavier 
Garcia Pujades. A continuació es va procedir a la presentació de les comunicacions, moderada pel Sr. 
Josep Cargol Descaire, vicepresident del Centre d'Estudis Calongins, Colònico.

El darrer àmbit tenia com a objectiu fer una anàlisi de la recerca local en l'actualitat i el tema es va 
treballar en una taula rodona amb el títol “La recerca local, avui. De les individualitats a 
l'associacionisme i la coordinació”. En la taula rodona van participar: 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 Busqueta Riu, director de 
l'Institut d'Estudis Ilerdencs; Carles Sapena Aznar, cap de Cooperació Cultural de la Diputació de 
Girona; Joan Molla Callís, vocal de recerca de l'Ateneu Popular de Calonge, i Josep Cargol Descaire, 
vicepresident del Centre d'Estudis Calongins, Colònico. La taula va ser moderada per M. Carme 
Jiménez, directora de l'Institut Ramon Muntaner.
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Finalment, la jornada es va tancar amb un itinerari dedicat a la figura 
de Pere Caner per la població de Calonge de la mà  del Sr. Joan Molla, 
de l'Ateneu Popular de Calonge.

En aquests moments estem treballant en la preparació de les actes 
d'aquestes jornades.

Les Jornades Cultura i Recerca Local al Segle XX: dels Erudits als 
Centres d'Estudis, van ser organitzades per l'Ateneu Popular de 
Calonge, el Centre d'Estudis Calongins, Colònico, l'Arxiu 
Municipal de Calonge, la Coordinadora de Centres d'Estudis de 
Parla Catalana i l'Institut Ramon Muntaner. Hi van col·laborar l'IES Puig Cargol i l'Associació Festivals 
de Música de Calonge i van comptar amb el suport de l'Ajuntament de Calonge, la Diputació de Girona, 
el Consell Comarcal del Baix Empordà , El Punt  i Presència.
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Transpirinencs 2007
El V Col·loqui d'Estudis Transpirinencs es va realitzar del 5 al 7 d'octubre a la vila 

d'Areny de Noguera, a la Ribagorça i va estar organitzat pel Centre d'Estudis 
Ribagorçans, el Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, el Patronat Francesc 
Eiximenis de la Diputació de Girona, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 
Catalana i l'Institut Ramon Muntaner. La jornada, amb el títol “Els poders locals als 
Pirineus: política, societat i cultura”, es va estructurar en una conferència inaugural i tres àmbits de 
treball que analitzaren “Les formes del poder local a les valls pirinenques: orígens i evolució”, “Cultura 
política i social del món rural  en l'actualitat” i “Els nous nuclis de poder: continuïtats, reinvencions i 
nous models”. En total s'hi van presentar vint-i-set comunicacions. L'actuació del grup “Astorets del 
Pirineu” i les visites al monestir d'Alaó (Sopeira), al castell d'Areny i a la vila de Montanyana 
completaren les activitats d'un intens cap de setmana. 

En aquests moments ja s'està organitzant el VI Col·loqui, que tornarà als orígens, a Núria (el Ripollès), 
i que tindrà lloc del 2 al 4 d'octubre de 2009. El tema serà l'anàlisi de la frontera com a element 
d'intercanvi polític, social, econòmic i cultural.

Fons IRM.

Fons IRM.

Fons IRM.



Els centres i instituts d'estudis dels territoris de parla 
catalana organitzen tot un seguit d'activitats amb motiu 
del Bicentenari de la Guerra del Francès

Els centres i instituts d'estudis dels territoris de parla catalana preparen diverses 
activitats per al 2008, any del Bicentenari de l'inici de la Guerra del Francès. 
L'Institut Ramon Muntaner ha confeccionat un ampli calendari que recull un 
heterogeni quadre d'activitats: jornades d'estudi, itineraris, cursos, conferències i 
xerrades, exposicions de material gràfic, presentacions de llibres, etc. En aquest 
calendari s'ha encabit tota la informació proporcionada pels centres i instituts 
d'estudis.

Són diversos els centres i instituts d'estudis que organitzen conferències. Així, 
el 22 de febrer, Can Quintana. Museu de la Mediterrània va organitzar, a Torroella 

de Montgrí, una conferència sobre la Guerra del Francès al Baix Ter. Molt complet va ser el cicle de 
conferències que va realitzar, entre d'altres, l'Associació Cultural per a les Tradicions i la Història de la 
Vila de l'Arboç (l'Arboç Acthiva't), ja que des de finals de febrer fins al mes de juny i durant un total de 
deu divendres es van dur a terme conferències per commemorar el Bicentenari de la Guerra del Francès 
en aquesta població del Baix Penedès, així com també exposicions diverses. A Cervera també es realitzà 
una conferència, organitzada pel Centre Municipal de Cultura, sobre com va viure la Guerra del Francès 
la capital de la Segarra i a Hostalric, el Centre d'Estudis Selvatans va incloure dins la 1a. Trobada 
d'Entitats Locals de Cultura i Patrimoni a la Selva una conferència sobre la Guerra del Francès. El 19 de 
juny, el Museu Arxiu de Santa Maria-Centre d'Estudis Locals de Mataró va organitzar també una 
conferència sobre la Guerra del Francès a Mataró. Per últim, el Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, 
conjuntament amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà organitzen, durant els mesos de maig 
fins a l'octubre, un cicle de conferències sobre la Guerra el Francès a la Conca de Barberà i Camp de 
Tarragona. 

L'Institut Ramon Muntaner no només dóna suport a aquestes activitats sinó que també ha organitzat, 
conjuntament amb la Fundació Ernest Lluch i l'Ajuntament de Barcelona, un cicle de conferències que 
s'estenen des del maig fins al novembre de 2008 i que es realitzen a diferents municipis del centre i del 
nord de Catalunya. 

El Centre d'Estudis de Montjuïc i el Centre de Recerca Històrica del Poble Sec, conjuntament amb 
d'altres centres d'estudis i organismes diversos, organitzaren el curs “Montjuïc, un lloc estratègic durant 
la Guerra del Francès (1808-1814)”, que es va realitzar entre els mesos d'abril, maig i juny i que va 
incloure diverses conferències i un itinerari. El Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics també 
organitza el dies 6, 13, 20 i 27 de novembre un seminari sobre la Guerra del Francès a Alcoi. A més, 
l'Institut d'Estudis Empordanesos realitza un curs de sis sessions sobre la Guerra del Francès entre el 30 
d'octubre i el 5 de desembre.

68.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

Logotip del Bicentenari de 
la Guerra del Francès emprat

en totes les  activitats que
reben suport de l’IRM.



D'altres activitats que omplen el calendari del 
Bicentenari són els itineraris, que començaren el mes de 
març i ocupen tot el 2008. El dia 15 de març s'inicià el 
primer d'aquests itineraris, a Gratallops i Bellmunt del 
Priorat, organitzat pel Centre d'Estudis del Priorat, mentre 
que durant tots els dissabtes i diumenges entre el 26 d'abril 
i l'1 de juny, l'Arboç Acthiva't organitzà un itinerari per 
l'Arboç. El mes d'abril, i més concretament el dia 26, va 
tenir lloc a Manresa un itinerari realitzat pel Centre 
d'Estudis del Bages, que es tornà a dur a terme el dia 17 de 
maig. El diumenge dia 11 de maig, el Centre Municipal de 
Cultura i l'Associació Cultural Segarra Actualitat 
organitzaren un itinerari per Cervera i el dia 31 del mateix mes, l'Associació Cultural del Montserrat 
preparà un itinerari per Collbató. Els dies 7, 14, 21 i 28 de juny, el Centre d'Estudis Comarcals 
d'Igualada dugué a terme amb l'Ajuntament d'Igualada un itinerari per diferents indrets de la capital de 
l'Anoia. A més, el dia 15 de juny va tenir lloc a Montjuïc (Barcelona) l'itinerari que s'inclogué dins el 
curs sobre la Guerra del Francès a Montjuïc i que preparà el Centre d'Estudis de Montjuïc i el Centre de 
Recerca Històrica del Poble Sec.

A partir del setembre, diversos centres d'estudis de les Terres de l'Ebre també preparen itineraris. 
Així, el dia 20 de setembre, el Centre d'Estudis d'Ulldecona organitza un itinerari per aquesta vila del 
Montsià, mentre que el dia 27 és l'Associació d'Amics i Amics i Amigues de l'Ebre qui organitza un 
itinerari per Tortosa. Finalment, el 4 d'octubre el Centre d'Estudis de la Ribera de l'Ebre en prepara un 
altre a Móra d'Ebre. Tanquen el cicle d'itineraris els que es realitzaran els dies 22 de novembre i 20 de 
desembre de 2008 i 24 de gener i 25 de febrer de 2009 a Valls, a càrrec de l'Institut d'Estudis Vallencs, i el 
que tindrà lloc al Bruc el dia 30 de novembre, després que la pluja 
impedís fer-lo el 25 de maig, a l'igual que succeí amb el de Tortosa, que 
s'havia programat per al 17 de maig. 

L'Institut Ramon Muntaner ha editat, conjuntament amb 
l'Ajuntament del Bruc, una guia que recull els dotze itineraris 
realitzats pels diferents centres i instituts d'estudis i que porta com a 
títol: Itineraris de la Guerra del Francès: Una passejada per la 
història dels territoris de parla catalana. La guia es va realitzar amb la 
pretensió que els centres d'estudis implicats en els itineraris la 
lliuressin als assistents d'aquests.

Les jornades d'estudi són un altre dels àmbits que els centres i 
instituts d'estudis realitzaran en el decurs de l'any. El dia 17 de maig, el 
Centre d'Estudis del Bages organitzà la Jornada De la Revolta a la 
Destrucció: el Paper de Manresa i el Bages a la Guerra del Francès. El 
dia 18 d'octubre el Museu Arxiu de Vilassar de Dalt organitza la 
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Jornada Noves Lectures de la Guerra Napoleònica, 
mentre que el dia 15 de novembre tindrà lloc a Tortosa 
una altra Jornada d'Estudi: La Guerra del Francès a les 
Terres de l'Ebre. Els Primers Anys (1808-1811), que 
coincidirà amb una exposició sobre material gràfic 
que romandrà oberta a l'Arxiu Històric Comarcal de 
les Terres de l'Ebre fins a l'11 de gener de 2009. 
Organitzen aquesta jornada l'Associació Amics i 
Amigues de l'Ebre, el Centre d'Estudis de la Ribera 
d'Ebre i el Centre d'Estudis d'Ulldecona.

D'altres exposicions que es duran a terme durant 
l'any del Bicentenari seran l'exposició sobre la batalla 
de Vic (que romandrà oberta al Museu Episcopal de 
desembre de 2008 a febrer de 2009) i que està 
realitzada pel Centre d'Estudis Socials d'Osona i pel 
Patronat d'Estudis Osonencs. El Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat prepara també, per a la 
segona meitat del 2008, una exposició itinerant sobre 
la Guerra del Francès.

La presentació de llibres són altres de les activitats que organitzen els centres i instituts d'estudis per al 
Bicentenari de la Guerra del Francès. D'aquesta manera, el dia 23 de maig van tenir lloc al Bruc la 
presentació del llibre La iconografía de les Batalles del Bruc, un inventari, de M. Teresa Rius i Bou, 
mentre que el 28 de maig, a Lleida, a la seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, es va presentar la monografia 
Polítics i militars a la Guerra del Francès, 1808-1814, de Maties Ramisa.

Des del centre Espai de Recerca i l'Ajuntament de Molins de Rei es preparen també tota una sèrie 
d'activitats a aquesta població del Baix Llobregat: una conferència a la tardor, una obra de teatre i 
activitats escolars durant el curs 2008-2009.

L'activitat nuclear dels actes que omplen el calendari de 2008 és la que va tenir lloc al Bruc els dies 23, 
24 i 25 de maig. Les Jornades d'Estudi La Guerra del Francès als Territoris de Parla Catalana. (1808-
1814). Bicentenari de les Batalles del Bruc va esdevenir el referent de les noves aportacions i 
investigacions resultants de l'anàlisi d'aquell moment històric en els territoris de parla catalana i el punt 
de partida del revisionisme historiogràfic que, en una data tan significativa i en un indret tan 
paradigmàtic, es realitzà sobre la Guerra del Francès. Aquestes Jornades s'estructuraren al voltant de tres 
àmbits d'estudi: la dominació francesa, la resistència i les conseqüències de la guerra. Les ponències van 
anar a càrrec d'especialistes com Josep Fontana (encarregat de la conferència inaugural), Maties 
Ramisa, Antoni Moliner i Jesús Millan. Les comunicacions dels diferents àmbits van ser relatades per 
Genís Barnosell, Lluís Ferran Toledano i Ramon Arnabat. Les jornades van estar organitzades per 
l'Ajuntament del Bruc; l'Associació Cultural del Montserrat; el Centre d'Estudis Comarcals del Baix 

Detall de la inauguració de les Jornades 
d'Estudi La Guerra del Francès als 
Territoris de Parla Catalana (1808-1814). 
Bicentenari de les Batalles del Bruc, 
realitzades al Bruc. Fons IRM.



Llobregat; el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada; el Centre d'Estudis del 
Bages; el Centre d'Estudis Ignasi Iglésias; el Col·lectiu Esparreguerí de 
Recerques; la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i 
l'Institut Ramon Muntaner, que s'encarregà també de la secretaria de les 
jornades. Durant aquestes jornades també es va inaugurar l'exposició 
itinerant “La recerca i la producció bibliogràfica dels darrers anys sobre la 
Guerra del Francès”, editada per l'Institut Ramon Muntaner. Està previst que 
en breu es publiquin les actes de les jornades.

Trobareu la informació completa dels actes en commemoració 

del Bicentenari de la Guerra del Francès a: www.irmu.org 

Segona edició del calendari 
d'activitats, organitzades pels 
centres i instituts d'estudis de 

parla catalana, coordinat per l'IRM.

71.memòria anual
2007  2008

Comissió de la Fira del Llibre Ebrenc

Enguany, la Fira del Llibre Ebrenc, de la qual l'Institut és membre de la comissió organitzadora des del 
principi, ha celebrat la seva cinquena edició i amb ella s'han produït novetats, tant en els espais ocupats 
com en la seva duració. En primer lloc, hem de destacar 
que s'ha duplicat l'espai exterior de la Fira: s'ha augmentat 
el nombre d'estands i s'ha complementat amb la I Trobada 
de Col·leccionistes de Punts de Llibres, el II Campionat 
d'Scrabble de les Terres de l'Ebre, una zona infantil, etc.

Quant a la duració, la Fira s'ha ampliat a tot un cap de 
setmana, els dies 7 i 8 de juny de 2008, amb la incorporació 
el dissabte d'una Jornada sobre Paisatge i Formes de Vida a 
través de la Literatura. Aquesta Jornada s'emmarca en un 
cicle que organitza la CCEPC i l'IRM durant aquest any, 
destinat a promoure el coneixement de determinades 
poblacions i espais territorials a través de múltiples veus 
literàries, i que en aquest cas va comptar amb les 
intervencions d'en Pere Poy i la Francesca Aliern, 
escriptors ambdós de les Terres de l'Ebre. 

Imatges de la Jornada sobre Paisatge i Formes
de Vida a través de la Literatura.Fons IRM.
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L'Institut Ramon Muntaner també coordina cada any, dins de la Fira del Llibre Ebrenc, una taula 
rodona, que en aquesta edició ha portat per títol “Les fires de llibres a Catalunya: motor del món 
literari”, amb l'objectiu de conèixer altres experiències i avaluar de manera conjunta el paper que 
desenvolupen les fires del llibre dins el panorama cultural.

En relació a la participació dels centres d'estudis a 
la Fira del Llibre Ebrenc, a més de la seva presència 
en la presentació i signatures de llibres, cal destacar 
la creació del Supermercat de Revistes Culturals 
Ebrenques. Hi van ser presents setze capçaleres de 
revistes i quatre números de cadascuna d'elles. El 
Supermercat, ubicat a la Biblioteca Comarcal de 
Móra d'Ebre, va tenir gran acceptació. Les revistes 
d'aquest Supermercat actualment són: el Butlletí del 
Centre d'Estudis de la Terra Alta (Centre d'Estudis 
de la Terra Alta), L'Aufàbiga (Associació Cultural 
Artur Bladé i Desumvila), Fatumer (Associació 
Cultural Pi del Broi), Lo ViOlí (Centre d'Estudis del 
Priorat), Memòria del Perelló (Associació de 
Recerca Històrica del Perelló), La Vilella Baixa 
(Associació Cultural Llicorella), La Riuada 
(Associació Cultural la Riuada), Malpàs 
(Associació Cultural Lo Llaüt), La Cabana (Grup de 
Premsa La Cabana), Miscel·lània del Centre 
d'Estudis de la Ribera d'Ebre (Centre d'Estudis de la 
Ribera d'Ebre), L'Eixam (Amics de Nonasp), Lo 
Rafal (Associació Cultural Lo Rafal), Lo Senienc 
(Centre d'Estudis Seniencs), Raïls (Centre d'Estudis 
d'Ulldecona), Temps de Franja (Associació Cultural 
del Matarranya) i Beceroles (Lo Cel).

A la tardor, el Supermercat es trobarà a la seu de 
l'Institut Ramon Muntaner fins al dia 24 d'octubre, 
data en què passarà a formar part de l'estand que 
l'Institut cada any té a la Fira de Móra la Nova.

En aquests moments ja hem començat a treballar per posar en marxa la VI edició.

Supermercat de Revistes Culturals
Ebrenques. Fons IRM.

Taula rodona “Les fires de llibres a Catalunya:
motor del món literari”.



Trobades d’entitats

Al llarg de l'any es produeixen diferents trobades d'entitats 
que compten amb el suport o la participació de l'Institut 
Ramon Muntaner. Els centres perceben aquestes trobades 
com un espai anual per a l'intercanvi d'informació, per a la 
creació de nous projectes i per a actuar de manera conjunta en 
la dinamització sociocultural del seu territori.A la tardor del 
2007 van tenir lloc tres d'aquestes trobades: la I Trobada 
d'Entitats del Baix Llobregat, celebrada a Calafell i 
coordinada pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, amb presència d'una trentena d'entitats; la I 
Trobada d'Entitats de Recerca Local del Maresme, celebrada 
a l'Arxiu Comarcal de Mataró, on gràcies a la trobada s'ha 
pogut establir un cens d'una trentena d'entitats que van estar 
presents en aquesta primera trobada; i les IV Trobades 
Pirinenques. En el cas de les dues primeres, que se celebraven per primer cop, ja es va incloure en les 
conclusions el compromís de celebrar-ne una anualment, en el cas del Maresme, i bianualment, en el 
cas del Baix Llobregat.

Entre gener i juliol de 2008 es van celebrar algunes de les ja consolidades: la Trobada d'Entitats del 
Territori de la Diòcesi de Tortosa, celebrada a la Serra d'Almos el mes d'abril i que es va centrar en el 
tema del patrimoni industrial a les Terres de l'Ebre; la Trobada d'Entitats del Penedès, enguany 
celebrada a l'Arboç el mes de març, i la Trobada dels Centres Locals i Comarcals de les Terres de 
Girona, que va tenir lloc el mes de maig a Besalú. També se'n va realitzar una de nova, la dels centres 
d'estudis de la demarcació de Lleida, que va tenir lloc el mes de juny a la seu de l'Institut d'Estudis 
Ilerdencs, amb una important presència d'entitats i públic participant i que va ser organitzada amb el 
suport de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana.

El que també estem observant darrerament és la 
proliferació de trobades de centres a nivell comarcal o en un 
abast territorial més reduït: en aquesta línia destaquem la 
celebrada a la Selva i també les que se celebraran a l’antiga 
Baronia d'Eramprunyà.

Des de l'Institut creiem en la importància i la necessitat 
d'aquestes trobades territorials per a l'enfortiment de la xarxa 
dels centres d'estudis, que actuen cada vegada més d'una 
manera coordinada. Per aquest motiu, sempre hi intentem 
col·laborar, però a més a més, també s'inclourà una línia dins 
els ajuts per a activitats que convoquem per a subvencionar 
aquestes trobades.
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Trobada d’Entitats de Recerca Local
del Maresme. Fons IRM.

Trobada de Centres d’Estudis de les
Comarques de Lleida. Fons IRM.



VII Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana
Els Processos Migratoris a les Terres de Parla Catalana. De l'Època 
Medieval a l'Actualitat

Aquest congrés tindrà lloc del 16 al 18 d'octubre 
de 2008 a la Universitat de València i al Centre 
Octubre, coincidint amb la commemoració del 
800 aniversari del naixement de Jaume I. 
L'objectiu del congrés és analitzar el tema 
migratori en tota la seva amplitud cronològica i 
territorial, des de l'època medieval, i fer-ho no 
exc lus ivament  des  d 'una  pe r spec t iva  
historiogràfica, sinó possibilitant mirades des de la 
sociologia, la demografia, l'etnografia o la 
literatura.

En total es presentaran una quarantena de treballs entre conferències i comunicacions. A més a més, 
també es realitzarà una taula rodona, que servirà per abordar el tema de la immigració actual des de 
diferents perspectives. Es preveuen una vuitantena d'inscrits.

L'acte inaugural del congrés tindrà lloc el dijous 16 d'octubre a l'Aula Magna de la Universitat de 
València i comptarà amb una conferència inaugural, a càrrec de Dolors Bramon, amb el títol “La 
islamització d'Hispània, un procés migratori de musulmans”.

En els dies següents tindran lloc les ponències i relació de comunicacions dels diferents àmbits: 

1. La colonització feudal de la Catalunya Nova, les Illes Balears i el País Valencià.

Es vol estudiar el procés de conquesta i poblament de la Catalunya Nova, que té precedents des de 
finals del segle IX, però que s'impulsà sobretot a partir del segle XII, mostrant els contrastos amb 
l'ocupació del País Valencià i les Illes Balears a partir del segle XIII.

2. De l'expulsió dels jueus i moriscos a les immigracions franceses de l'època moderna.

A partir dels decrets de 1492 i 1609, es considerarà l'impacte dels buits demogràfics deixats i els 
destins dels expulsats, contrastant-ho amb la immigració francesa a Catalunya des de finals del segle 
XV fins al primer terç del segle XVII i l'ocupació francesa de la Catalunya Nord a partir de 1659.

3. Les migracions contemporànies. 

S'analitzaran els moviments interns i l'arribada de població d'altres territoris en els dos últims segles, 
prestant especial atenció al retorn dels indians a les migracions posteriors i a l'exili de 1939 i les seves 
conseqüències socials.
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4. Llengua, literatura i material etnogràfic vinculats als processos migratoris de les terres de 
parla catalana

Les migracions deixen pòsit en els costums, en les cançons, les llegendes... La llengua viatja amb les 
migracions i en el cas de les internes transporta les variants dialectals, identifica grups humans, genera 
malnoms... La llengua dels nouvinguts condiciona la realitat lingüística existent. La literatura pot 
donar-nos una nova perspectiva sobre les repercussions dels moviments de població en els imaginaris 
col·lectius i en les nostres referències culturals, a més de permetre l'expressió de les experiències 
individuals. Hem de considerar també la literatura catalana feta en terres llunyanes i la literatura des dels 
exilis. 

El congrés acabarà el dia 18 d'octubre amb la taula rodona “Perspectives dels processos migratoris 
actuals” i amb la conferència de cloenda, “Repoblament i continuïtat cultural a l'Alguer (s. XIV-XVI)”, 
a càrrec de Joan Armangué.

Aquest congrés està organitzat per la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC), 
l'Institut Ramon Muntaner (IRM), la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals del País Valencià 
(FIECOV), la Universitat de València i Acció Cultural del País Valencià i compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, 
l'Institut d'Estudis Ilerdencs, l'Institut d'Estudis Catalans, la Fundació Jaume Bofill, la Secretaria per a la 
Immigració del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, el Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Europeu de la Mediterrània, El Punt i Presència.
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Seminari Espais Escrits

Els dies 8, 9 i 10 de novembre de 2007 se 
celebrà el III Seminari sobre Patrimoni 
Literari,  convocat per Espais Escrits i la 
Institució de les Lletres Catalanes

Aquest seminari, que aspira a generar 
instruments de reflexió i propostes d'acció 
útils a tots els qui treballen per fer visibles 
la figura dels escriptors i la seva obra en la 
vida quotidiana, es va desenvolupar a Móra 

Fons IRM.
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d'Ebre i a Benissanet (la Ribera d'Ebre), a petició de l'Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila, amb 
motiu de la celebració del centenari del naixement de l'escriptor.

El debat es va centrar en els models i formats que s'haurien d'utilitzar per a una efectiva projecció de la 
memòria i l'obra dels escriptors des del present i cap al futur. A partir, entre altres propostes, d'una 
panoràmica dels principals models d'Europa i d'experiències concretes amb alguns formats singulars, 
es desitjava avançar en la discussió sobre la gestió del patrimoni literari en el segle XXI.

Durant els tres dies que durà el seminari es va poder gaudir de ponències, comunicacions, 
exposicions, espectacles i, per acabar, d'una ruta literària per Benissanet.

El paper de l'Institut Ramon Muntaner en aquest esdeveniment no va ser altre que encarregar-se de la 
secretaria i formar part de l'organització, fent-ne la màxima difusió i  intentant que poguessin gaudir 
d'aquest seminari el major nombre de persones possible, objectiu que pensem que es va aconseguir, ja 
que van ser cent deu les persones d’arreu dels Països Catalans inscrites.

Exposició “Els centres i instituts d'estudis:
una xarxa de cultura i recerca al territori”

A finals dels 2007 la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 
Catalana i l'Institut Ramon Muntaner editaven un opuscle amb 
l'objectiu que servís com a carta de presentació per als centres i 
instituts d'estudis locals i comarcals. Els continguts incidien en 
diferents aspectes: què són, què fan i quins són els àmbits d'actuació 
principals dels centres d'estudis, quins són els mitjans que utilitzen i 
per què ho fan. També s'hi dedicava un espai per explicar la 
constitució i les funcions de la CCEPC i de l'IRM. Per realitzar 
l'opuscle es va crear una comissió formada per diferents membres de 
la junta de la Coordinadora i de l'Institut Ramon Muntaner.

A posteriori, es va considerar interessant convertir l'opuscle en una 
exposició itinerant que els centres i instituts d'estudis poguessin 
utilitzar com a complement a les seves activitats. L'exposició dóna a 
conèixer el col·lectiu i situa a cada centre d'estudis dins un context 
més global.



Alguns plafons de l’exposició
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Aquesta exposició es va inaugurar a Perpinyà el 17 de maig de 2008, en el marc de la IV edició del 
Recercat.



Resultat econòmic de l’any 200711.
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0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Consums 
d’explotació

Equipaments 
i locals

Ajuts directes
 a activitats

Ajuts indirectes 

Personal i 
seguretat social

Amortització 
d’immobilitzat

Serveis 
professionals

Altres despeses

Distribució de despeses 2007

46.800,53 
7,82%

9.560,48
1,60 %

128.357,42 
21,44 %

92.616,59 
15,47 %

226.143,53
37,77 %

9.833,48
1,64 %

39.289.39
6,56%

46.144,35 
7,70 %

Concepte



Quins elements inclouen els diferents conceptes presentats?

- Consums d'explotació: 

activitats.

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

inversions.

- Ajuts directes a activitats: són els ajuts objectes a convocatòria o que es concedeixen   

directament a un grup de treball o entitat. 

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

centres i instituts d'estudis; entre d'altres inclou el Recercat, el suport a la CCEPC, etc.

- Personal i seguretat social: inclou els sous, salaris i altres despeses socials. 

- Amortització d'immobilitzat: s'aplica despesa proporcional sobre els béns d'actiu de la 

fundació (mobiliari, equipament informàtic, etc.).

- Serveis professionals: inclou les despeses d'assessories, notari, així com els serveis 

professionals a projectes ( conferències, dissenys, etc.). 

- Altres despeses: transports, dietes, enviaments, serveis bancaris, etc. També inclou 

l'ajustament negatiu de la imposició indirecta, 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.

inclou les compres, subministres i aprovisionaments per a 

Distribució del balanç
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